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FORORD. 

Närvarande arbete är väsentligen att anse som ett kom- 
plement till min afhandling »Ostgötalagens ljudlära» (Lund 

1904), som i det afseende titeln angifver behandlar språket i 

lagens texthskr. Redan under arbetet med denna afhand¬ 

ling uppstod hos mig tanken på att undersöka ljudförhållan¬ 

dena i alla de fragment af lagen, som tillhöra 1300-talet, i syfte 

att genom en sammanställning af de olika hskr:nas särdrag, 

under jämförelse äfven med andra fornöstgötska skrifter, lämna 

ytterligare bidrag till kännedomen om östgötaspråket under 

1300-talet. Intresset skulle härvid knytas särskildt till frå¬ 

gorna, i hvad mån ett enhetligt språk kan anses förefinnas, 

och i hvad mån drag af olika dialekter inom det nämnda 

språkområdet kunna spåras. Resultaten af denna jämförande 

undersökning gifvas i afd. II af »Anmärkningar till ljudlä¬ 

ran» nedan, under det afd. I som en förberedelse härför 

redogör för de viktigare ljudförhållandena i hvarje hskr. för 

sig. För att underlätta jämförelsen med förhållandena i 

texthskr. ha dessa delar af anmärkningarna uppställts efter 

samma plan som min ofvan nämnda afhandling. Det är na¬ 

turligt, att jag under de år som gått, sedan denna utgafs, i 

många frågor, särskildt detalj spörsmål, ändrat åsikt, och 

att därför här i många punkter meningar framställas, som 

strida emot förut af mig uttalade. Jag har icke ansett det 

nödigt att för hvarje särskildt fall anmärka, när dylika änd¬ 

ringar i uppfattning skett, utan nöjer mig med att påpeka, 

att i dessa punkter mina anmärkningar samtidigt innebära 

en revision af tidigare uttalanden. 
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IV Förord. 

En undersökning sådan som den föreliggande har synts 

mig lämpligast ske i samband med en publicering af de hit¬ 

tills outgifna fragmenten. Därigenom göres materialet i sin 

helhet tillgängligt, och den intresserade får tillfälle såväl till 

kontroll som till egna ytterligare undersökningar i frågor, som 

möjligen synas honom ha blifvit otillräckligt behandlade. 

Varianterna hos Collin och Schlyter SSGL 2 — helt na¬ 

turligt ofta valda från andra synpunkter än de språkliga 

— gifva som lätt inses i dessa afseenden föga ledning. Ut- 

gifvandet af texterna torde dessutom kunna vara af nytta så¬ 

som grundlag för andra språkliga undersökningar ån den 

här företagna, äfvensom i någon mån för textkritiken. För 

sammanhangets skull och till större bekvämlighet för läsa¬ 

ren ha emellertid äfven de två förut i sin helhet publi¬ 

cerade fragmenten (N och M) här omtryckts. Hvad det 

senare beträffar, kunde måhända omtryckningen äfven i 

och för sig vara berättigad, emedan därigenom några fel 

i den hittills föreliggande editionen kunnat rättas (jfr s. 

xi not). 

Den närvarande editionen af fragmenten afser diploma- 

tarisk noggrannhet, med undantag däraf, att förkortningar på 

vanligt sätt upplösts med kursivstil. Äfven uppenbara skrif- 

fel i lagtextens ord ha icke rättats i texten, utan blott an¬ 

märkts i de efter hvarje text följande noterna. Däremot ha 

ur texten uteslutits och endast i noterna omtalats genom fel- 

skrifning tillkomna, icke i lagtextens ord ingående meningslösa 

bokstäfver eller grupper af sådana, äfvensom genom dittografi 

inkomna öfverflödiga ord. Endast i noterna omtalas slut¬ 

ligen äfven felskrifningar, som rättats af skrifvaren själf. Med 

afseende på principerna för textens behandling är f. ö. blott 

att anmärka, att bortskurna orddelar tillfogas inom klämmer, 

t. ex. [brjepra, att af andra orsaker oläsliga orddelar eller 

ord sättas inom parentes, t. ex. (olaghli)ka, och att felande 

ord, där utfyllning ej har ansetts lämpligen kunna ske på 

nyssnämnda sätt, betecknas med tre punkter (...). Vid re¬ 

konstruktionen inom klämmer eller parentes af ord eller ord¬ 

delar ha de former insatts, som enligt den i inledningen 
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Förord. V 

framlagda undersökningen af ljudförhållandena kunna för 
resp. text anses vara de normala. 

Till underlättande af jämförelser har i marginalen an¬ 
märkts, med eller inom hvilken flock och paragraf enligt den 
i texthskr. föreliggande indelningen hvaije sida resp. spalt af 
fragmenten böljar. 

Det återstår mig blott att rikta ett hjärtligt tack först 
och främst till mina vänner professorerna K. F. Söderwall 
och Axel Kock, hvilka benäget bistått mig vid detta arbete 
liksom vid mina tidigare, den förre med en synnerligen vär¬ 
defull hjälp vid korrekturläsningen af hela arbetet, den 
senare med många påpekanden och råd rörande anmärk¬ 
ningarna till ljudläran, och docenten G. Danell, som bered¬ 
villigt lämnat mig många upplysningar rörande de moderna 
östgötska dialekterna. Stor tacksamhet är jag skyldig äfven 
Cheferna för Uppsala Universitetsbibliotek, Kungl. Biblioteket 
i Stockholm och Riksarkivet, för det de godhetsfullt ställt 
handskrifterna till mitt förfogande, samt Chefen och veder¬ 
börande tjänstemän vid Lunds Universitetsbibliotek, hvilka 
med aldrig svikande välvilja förmedlat dess lån. Sist men 
icke minst vill jag uttala mitt vördsamma tack till Svenska 
Fornskrift-sällskapets styrelse, som välvilligt antagit mitt ar¬ 
bete till utgifvande i sällskapets skriftserie, och särskildt till 
dess sekreterare, Förste Bibliotekarien D:r R. Geete, som 
med råd och dåd underlättat mitt arbete och följt det med 
ständigt oförtröttadt intresse. 

Lund 1911. 
Emil Olson. 
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INLEDNING. 

Handskriftsbeskrifning. 

De handskriftsfragment af Östgötalagen som tillhöra 
1300-talet äro, med begagnande af de beteckningar som gif- 
vits af Collin o. Schlyter i SSGL 2 och Geete i Fornsvensk 
Bibliografi, följande. 

1. N, 

2 blad af en pergam.-kodex från förra hälften af 1300-talet, 
funna i det forna Rentekammerarkivet i Köpenhamn och nu¬ 
mera förvarade i den Arne-Magnaeanska handskriftssamlingen 
på Universitetsbiblioteket därstädes under sign. Cod. AM 1056, 
4:o fragm. V. Båda bladen, som varit använda till omslag 
kring en räkenskapsbok för år 1625, äro sönderskurna på 
tvären något nedom midten och dessutom stympade i den 
inre marginalen. Härvid ha af bl. 1 två rader helt och 
hållet och en rad till hälften bortskurits, hvarjämte de flesta 
raderna förlorat en eller flera bokstäfver i böljan resp. slu¬ 
tet. Af bl. 2 ha blott 3 bokstäfver (slutbokstäfverna i r. 7, 9 
o. 10 på versosidan) försvunnit genom stympningen. 

Skriften har upptagit en höjd af c. 16 cm. och en bredd 
af c. 12 cm. och är fördelad på 20 rader. Flockarna, som 
icke bölja på ny rad, ha omväxlande blå, röda eller gula 
initialer, och deras nummer betecknas med likaledes blå, röda 
eller gula romerska siffror, till formen liknande vår tryck- 

•« 

stils antikvaversaler. Ofver texten finnas röda kolumntitlar, 
på vänstersida Gifpta, resp. cerffra, på högersida balkar. Sti¬ 
len är stor, jämn och vacker. 
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VIII Östgötalagen» 1300-talsfragment. 

I sitt nuvarande skick omfattar blad 1 ett parti som 
sträcker sig från och med orden [brjspra arueno GB 21: 1 
till och med orden pripiung af bo GB 29: 1 med en lucka på 
rectosidan efter takar swa GB 23 till [Lesjera skiptin samma 
flock och en på versosidan efter pan varin fraefls] GB 29: pr. 
till fostra, srmynd hamna GB 29: 1. Bl. 2 omfattar partiet 
från och med orden vizorp innan cetta A£B 6: 1 till och med 
fcemtan ara ceru ort AsB 8: 1. 

Jfr f. ö. O. Nielsen i Tidskr. f. phil. 6: 258 ff., Schlyter 
SSGL 12: CV, Kålund Katalog ov. den Arnamagn. Håndskrift- 
samling 2: 309. 

Fragmentet är förut tryckt af O. Nielsen i Tidskr. f. 
phil. 6: 259 ff., af Schlyter i SSGL 12: CVI f. och af Noreen i 
Altschwedisches Lesehuch (l:sta och 2:dra uppl.) s. 19 ff. *). 

2. D, 

4 blad af en pergam.-kodex från midten af 1300-talet, fordom 
limmade vid pärmarna af Cod. Holm. B 24 (bland sv. laghskr. 
från medeltiden) i Kungl. Biblioteket i Stockholm, numera 
lösgjorda och inhäftade i nämnda kodex. Bladen utgöra 2 
stycken af samma lägg, hvilka suttit upptill hvarandra ’), så 
att det yttre och det inre styckets första blad (af utgifvaren 
nedan benämnda bl. 1 och bl. 2) och det inre och det yttre styc¬ 
kets andra blad (af utgifvaren benämnda bl. 3 och bl. 4) hvar för 
sig bildat sammanhängande textpartier. Alla bladen äro mer 
eller mindre stympade. Bl. 1 är afskuret upptill, nedtill och i 
yttre sidan, så att af skriften, som synes urspr. ha utgjort 26 ra¬ 
der, 1 rad upptill och 9 nedtill saknas och af de yttre spalterna 
knappt V* (på bredden räknadt) återstår. Bl. 2 saknar 1 rad 
upptill; äfven dess yttre marginal är bortskuren, hvarvid dock 
intet af texten förlorats. Af bl. 3 äro upptill 1 rad helt och 
hållet och 1 rad till mer än hälften bortskurna och af yttre 

*) Hos Schlyter står — sannol. blott genom tryckfel — fram¬ 
för GB 28 XXVII i st. f. XXVIII; hos Noreen står GB 22 garz fel¬ 
aktigt för garpz, ASB 8: 1 bruzbarn felaktigt för brutz barn och i 
2:dra uppl. (men ej i l:sta) genom tryckfel iEB 7 med för mcep. 

*) Styckena äro i den nämnda kodexen felaktigt inhäftade. 
Det därvarande inre stycket har suttit ytterst. 
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Östgötalagens i300-tal»fragment. IX 

sidan så mycket, att af ytterspalten på rectosidan blott 1 å 3 
bokstäfver återstå och af den på versosidan endast oläsliga 
rester af bokstäfver. Bl. 4 är liksom bl. 1 afskuret både upp¬ 
till, nedtill och i yttre kanten, så att upptill 1 rad, nedtill på 
rectosidan 9 och på versosidan 8 rader saknas och af ytter- 
spalterna ungefär x/« (på bredden räknadt) gått förlorad. 

Skriften synes ha upptagit en höjd af knappt 14,e cm. 
och en bredd af c. 11,6 cm och är fördelad på 2 spalter, hvar- 
dera med en bredd af c. 5 cm. Radantalet synes ha varit 
26. Balkarna ha haft titlar, skrifna med röda bokstäfver (i 
texten nedan tryckta med fetstil). Deras större liksom flockar¬ 
nas mindre' initialer äro röda, och inuti texten förekommande 
stora bokstäfver äro likaledes röda eller märkta med rödt. 
Rubriksamlingen till ES är numrerad i marginalen med ro¬ 
merska siffror i rödt. Likadana romerska siffror: I,xiiii, xv 
xvi finnas i marginalen vid ES 3: pr. (i), 15: 2 (xiiii, xv) och 
16: pr. (xvi). Stilen är medelstor, tämligen jämn och vacker. 
Skriften är på grund af den behandling fragmenten undergått 
särskildt å bl. 1 och 4 ställvis utplånad, suddig eller öfver- 
smutsad, så att enskilda ord och hela rader därigenom blif- 
vit svårlästa eller oläsliga. 

I sitt nuvarande skick omfatta bladen följande: 
bl. 1 r. sp. 1 från och med orden skal han biupa JEB 

12: pr. till och med orden honum luka zEB 12:1; sp. 2 strödda 
ord ur iEB 16: pr.; 

bl. 1. v. sp. 1 strödda ord ur iEB 22 och 23: pr.; sp. 2 
från och med [hugjgin fiillum sarum iEB 23: 1 till och med 
ok annar sitcer ES rubr. IV; 

bl. 2 r. sp. 1 från och med mera haua skept ES rubr. 
VII till och med ma e (i) ES rubr. XIV; sp. 2 från och med 
iorpa ucern kallas ES rubr. XV till och med Um cen man 
ES rubr. XXIV; 

bl. 2 v. sp. 1 från och med laghhcefpar ES rubr. XXIV 
till och med (b)ende(n) uizorp ES 1: 1; sp. 2 från och med 
[hojnum uar laghlika ES 1: 1 till och med at sialf sins ES 
3: pr; 

bl. 3 r. sp. 1 från och med [iamlanjga ES 14: 2 till och 
med s(cembcer) pem bapum ES 15: 1; sp. 2 strödda ordrester 
ur ES 15: 1, 15: 2 och 15: 3; sp. 2 från och med sakt ES 15: 4 
till och med orkar e ES 15: 5; 

bl. 4 r. sp. 1 från och med opol brut gceucer ES 15: 5 till 
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X Östgötalagens 1300-talsfragment. 

och med hiolt til ceuarsto fcemt ib.; sp. 2 från och med by 
iuir ib. till och med pry ar odla ES 16: pr.; bl. 4 v. sp. 1 
från och med a hona lana ES 16: 1 till och med [o]k annar 
ES 16: 2; sp. 2 från och med samu pcenninga. bep ib. till och 
med soret som nu cer ib. 

Jfr f. ö. Collin och Schlyter SSGL 2: IX f. 

3. E, 

1 blad af en pergam.-kodex från midten af 1300-talet, funnet 
fastlimmadt vid pärmen af en fordom Vadstena kloster till¬ 
hörig handskrift (Cod. Benz. n:r 30) i Uppsala Univ.-bibliotek, 
sedermera lösgjordt och nu förvaradt därstädes under sign. 
B 22. Bladet är afskuret på tvären nedtill och i båda mar¬ 
ginalerna, hvarigenom 2 rader nedtill förlorats och den yt¬ 
tersta rubriksiffran till vänster på flera ställen förlorats eller 
skadats. 

Skriften synes ha upptagit en höjd af c. 18,5 cm. och en 
bredd af ej fullt 13 cm. och varit delad på 23 rader. Hvarje 
rubrik börjar på ny rad. Balkens titel är skrifven med rödt, 
flockrubrikernas initialer omväxlande med rödt och grönt. 
De framför rubrikerna stående siffrorna äro likaledes skrifna 
omväxlande med de nämnda färgerna, hvarvid siffrornas och 
initialernas färger alternera, så att efter grön siffra följer röd 
initial och omvändt. Stilen är mycket stor, synnerligen jämn 
och vacker. 

Bladet innehåller rubrikerna till RB från och med or¬ 
den ep. ok forepis man VI till och med bo skiptis XXVI med 
en lucka nederst på rectosidan omfattande orden epa gangas 
XVI och hela rubr. XVII. 

Jfr f. ö. Collin och Schlyter SSGL 2: X f. 

4. M, 

10 blad af en pergam.-k^dex från midten af 1300-talet, funna 
i Kammararkivet, där de användts såsom omslag till en 
tiondelängd: »Tionde Register Aff Albo Kinnewals och Nor- 
widinge Häreder Anno 1601», numera inbundna och (enl. an¬ 
teckning å försättsbladets innersida sedan 1863) förvarade i 
Kungl. Bibi. i Stockholm bland sv. laghskr. från medeltiden. 
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Östgötalagens i300-tal*fragment. XI 

Första bladet bär påskriften: »Kongl. Biblioth. N:o 68». Af 
de 10 bladen äro de 8 första hela, de två sista afskurna på 
midten, utan att dock något af skriften förlorats. Bl. 1—4, 
5—8 och 9—10 bilda hvar för sig sammanhängande stycken. 

Hskns höjd är knappt 15 cm. och bredd c. 11 cm. Håraf 
upptager skriften en höjd af 11,5 cm. och en bredd af 8 cm. 
och är fördelad på 21 rader. Sidorna äro numrerade med 
romerska siffror: bl. 1—4 med siffrorna cxxxj—cxxxviij, bl. 
5—8 med siffrorna cxlvii—cliiij och bl. 9—10 med siffrorna 
clxi—clxiiij. Såväl balkar som flockar sakna rubriker, men 
vid början af RB står första satsen på särskild rad såsom 
ett slags rubrik. Flockarna, som med ett undantag (RB 2) 
icke böija på ny rad, betecknas med i marginalen skrifna 
bokstäfver a—x i fortlöpande följd, oberoende af balkindel- 
ningen. Flockindelningen är en annan än texthskns. Vid 
böljan af RB är plats lämnad för en större initialbokstaf. 
En dylik, skrifven med rödt, förekommer för öfrigt endast 
vid böljan af RB 2. Smärre initialer, märkta med rödt, an¬ 
vändas vanligen, men ej alltid, vid flockarnas böljan. Äfven 
inuti texten förekommande stora bokstäfver äro vanligen 
märkta med rödt. 

Stilen är liten, men tämligen jämn, vacker och lättläst. 
På några ställen: bL 6 yttre kanten, bl. 8 v., bl. 9 v. och 10 r. 
är skriften skadad af hål, utplånad eller suddig, hvarigenom 
enskilda ord eller delar af ord gjorts svårlästa eller oläsliga. 

I sitt nuvarande skick omfattar fragmentet följ.: bl. 1—4 
från och med orden huar hemula scer ES 11: 1 till och med 
orden oc poer vi[tra] ES 21: pr.; bl. 5—8 från och med orden 
Nu clandas firi hanom VinsB 13 till och med orden oc hin 
gånger RB 8: 1; bl. 9—10 från och med orden i epenom. 
beten RB 17 till och med orden cella mcep botom RB 26: pr. 

Fragmenten äro förut tryckta af Klemming i Småstyc- 
ken på fom svenska s. 81 ff. *)• 

x) Några smärre fel har jag varit i tillfälle att rätta, af hvilka 
följande kunna förtjäna att nämnas: s. 15 r. 19 fcelle (Klemming: 
fålls); s. 16 r. 30. adalfcest (Kl.: apal-); s. 19 r. 28 lionga ping 
(Kl.: liongs Ping); s. 21 r. 9 (ann)ur (Kl.: [ann]or); s. 21 r. 12 
bg(a)r (Kl.: huar); s. 22 r. 11 annat (Kl.: annar); s. 23 r. 30 burt 
(Kl.: bort). På åtskilliga ställen har jag måst såsom oläsliga be¬ 
teckna ord eller orddelar, som af Klemming synas ha lästs utan 
tvekan. 
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Östgötalagens 1300-tals fragment. 

5. C, 

åtskilliga fragment af en pergam.-kodex från senare hälften 
af 1300-talet, nämligen: 

. 1:o 30 blad‘) och 10 små remsor, funna limmade vid pär¬ 
marna af några fordom Vadstena kloster tillhöriga hand¬ 
skrifter i Uppsala Univ.-Bibliotek, numera sammanhäftade 
och förvarade därstädes under sign. B 22. [Blad 5 bär en 
äldre beteckning: »Bibliothecae Upsaliensis (N:o 46)».] 

Af dessa delar af handskriften äro bl. 5, 16, 22, 23, 27, 
28 och 30 hela. Alla de öfriga äro mer eller mindre stym¬ 
pade. Minst skadade åro bl. 11, af hvilket endast delar af 
öfversta raden bortskurits, bl. 8 och 9, af hvilka blott öfver- 
sta raden, bl. 13 o. 14, af hvilka hela öfversta och delar af 
andra raden, och bl. 3 och 4, af hvilka, som det vill synas, 
4 rader upptill förlorats. Bl. 1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 
21 och 26 äro afskurna på längden, så att yttre hälften af 
texten saknas; bl. 1, 2, 12, 17 och 18 dessutom på tvären 
upptill, så att af bl. 1 sannol. tre hela rader och delar af 
fjärde raden, af bl. 12 en rad, af bl. 17 hela öfversta raden 
och af bl. 18 hela öfversta och nästan hela andra raden gått 
förlorade. Bl. 19 och 24 äro afskurna i yttre kanten, så att 
1 å 2 stafvelser eller ord förlorats i slutet resp. böljan af 
raderna, samt på tvären nedtill, så att af bl. 19 två hela 
och på rectosidan tredje raden nedifrån (på oläsliga rester 
när) och af bl. 24, som det vill synas, tre rader saknas. Af 
bl. 25 synas tre hela rader och delar af den fjärde upptill 
saknas och i yttre kanten äro 1 å 2 bokståfver af hvaije rad 
bortskurna. Bl. 29 är afskuret i yttre kanten, så att ungefär 
en tredjedel af texten (på bredden räknadt) saknas. Rem¬ 
sorna 1—8 äro längdremsor, alla utgörande delar af resp. 
blads yttre hälft. Af dem bilda remsorna 1 och 2 i nu nämnd 
ordning (från rectosidan sedt) tillsammans den yttre delen 
af blad 18, omfattande remsan 1 två å tre ord och remsan 
2 en å två bokståfver eller (särskildt på versosidan) oläsliga 
bökstafsrester på hvaije rad. Af de öfriga utgöra på lik- 

*) Frånsedt ett blad i slutet (sammanhängande med textens 
sista blad), som innehåller med yngre hand gjorda anteckningar 
om de ställen i handskriften, där vissa ämnen äro behandlade. 
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Östgötalagens 1300-talsfragment. XIII 

nande sätt remsorna 3 -J— 4, 5 -f- 6, 7 -j— 8 gruppvis hvar för 
sig de yttre delarna af nu förlorade blad, hvarvid remsorna 
3, 5 och 7 innehålla två å tre ord, remsorna 4, 6 och 8 en 
eller ett par bokstäfver eller bokstafsrester per rad. Rem¬ 
san 10 är likaledes en längdremsa; den utgör mellanstycket 
af ett blad och innehåller två å tre ord på hvar rad. Rem¬ 
san 9 är en tvärremsa på tre rader, sträckande sig tvärs 
öfver två med hvarandra sammanhängande (men ej i lägget 
efter hvarandra följande) blad. Af den del, som tillhör det 
först i ordningen kommande bladet, är yttre hälften bort¬ 
skuren; den andra går öfver bladets hela bredd. Jag kallar 
dessa delar för rems. 9 a resp. 9 b. 

Af de nu nämnda fragmenten ha bl. 1—2, 3—10, 13—25 
(i bl. 18 inräknade remsorna 1 och 2), remsorna (3 -f- 4) -f* 
(5 -f 6), remsan 9 a -f bl. 26, bl. 27 -f- remsan 9 b -j- bl. 
28 gruppvis hvar för sig bildat sammanhängande stycken af 
handskriftens text. 

2:o en tvärremsa sträckande sig tvärs öfver två med 
hvarandra sammanhängande och i lägget efter hvarandra 
följande blad (sål. midtbladen i ett lägg), funnen i Kungl. 
Biblioteket i Stockholm, där den varit inlimmad i bokband, 
numera förvarad därstädes bland sv. laghskr., inhäftad till¬ 
samman med ett fragment af Magnus Erikssons landslag. 
Den del, som tillhör det först i ordningen kommande bladet, 
är hel, den andra har varit sönderskuren på midten. Den 
förra omfattar 4 rader, den senare 3. Dessa fragment, som 
nedan betecknas såsom rems. I a resp. I b, ha bildat ett 
sammanhängande stycke med de under 1:o omtalade bl. 1—2. 

3:o en tvärremsa på 3 rader, nyligen1) funnen i Uppsala 
Universitetsbibliotek, enligt uppgift på ett pappersblad, som 
medföljde densamma vid utlåningen till utgifvaren, inlimmad 
i ryggen till Cod. Ups. C 4, numera lösgjord och förvarad 
därstädes under sign. B 22. Remsan har vid undersökning 
visat sig utgöra öfre delen af det under l:o omtalade bl. 25. 
Den betecknas nedan såsom rems. II. 

Handskriften har i sitt ursprungliga skick omfattat 87 
blad, numrerade på versosidan med romerska siffror. Ord- 

*) Okänd ännu för Geete vid utgifvandet af Fornsvensk Biblio¬ 
grafi (1903). 
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XIV Östgöta lagens 1300-talsfragment. 

ningen af de bevarade delarna är följande: bl. 1—2 -f- rems. 
I a och I b, bl. 3-10, bl. 11, bl. 12, bl. 13-25 (i bl. 18 inräk¬ 
nade rems. 1 och 2 och i bl. 25 rems. II), rems. (3 + 4) + 
(5 -j- 6), rems. (7 -f- 8), rems. 9 a + bl. 26, rems. 10, bl. 27 
-f rems. 9 b + bl. 28, bl. 29, bl. 30. 

Skriften upptager en höjd växlande mellan c. 13,5 och 
14,5 cm. och en bredd af knappt 10,5 cm. Radantalet synes 
ha växlat mellan 27 och 29. Balkarna, som sakna rubriker, 
ha varit försedda med större röda initialer, bevarade vid 
början af GB, VinsB och RB. Dylika initialer förekomma 
dessutom vid Va{> 30, RB 2 och BB 9, dår texten böljar på ny 
rad. I texten förekommande stora bokstäfver äro vanligen 
märkta med rödt. Indelning i flockar saknas. Stilen är me¬ 
delstor, något ojämn, men lättläst. 

I sitt nuvarande skick innehålla fragmenten följande 
partier af lagens text: 

bl. 1—2 från och med hcerra VaJ> 12: 4 till och med oc 
allom man[nom] Va]) 17: 1 med smärre luckor på hvaije rad 
och större mellan 1 r. och 1 v. från sar. cell[a] VaJ) 14: 1 till 
[firi lijggia sic ib., mellan 1 v. och 2 r. från til hans si[/jan] 
Va]> 15:3 till [gijcerp giorpe ib. och mellan 2 r. och 2 v. från 
fepe prellen VaV 16: pr. till [fjiri högget Val> 16: 1; 

rems. I a r. från och med scal vapa ep Vaj> 17: 1 till 
och med oc hal[fmark] (första stället) Vap 18: pr.; I a v. från 
och med skella (a)ll Vaj) 19 till och med hauir han vipzorp sic 
VaJ> 20: pr.; I b r. från och med malom til lionga pings Vaj) 
20: 1 till och med pcen [eg]h fall [en] ib.; I b v. från och med 
mep vilia giort Vaj) 23: 1 till och med [gi]ce[r] man blopuite 
Val> 24: pr.; 

bl. 3—10 från och med [forjscete androm VaJ> 27: pr. till 
och med som han vil mep tuem GB 11: pr. med följ. luckor: 
mellan 3 r. och 3 v. från stukfka] Vaf) 29 till N[v]... oc slippir 
Va[> 30: pr., mellan 3 v. och 4 r. från vceri sic mep epe Vat> 31:1 
till ficepertiug. Nu lepes Vap 31: 2, mellan 4 r. och 4 v. från 
fcellis til Vaf) 31: 5 till [hanjdom. pa hauir VaJ) 32: pr., smärre 
luckor på hvarje rad i 6 r. och 6 v., 7 r. och 7 v. (inom VaJ» 
32: 6—VaJ> 39: pr.), mellan 7 v. och 8 r. från cer egh takin 
Va}> 39: pr. till [majnz ncet ib., mellan 8 r. och 8 v. från mep 
piufnape Vaf) 41: pr. till [hujat han vil hcelder ib., mellan 8 v. 
och 9 r. från hana pem man[ne] GB 4: pr. till kan pcen vara 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagens i300-talsfragment. 

GB 4: 1, mellan 9 r. och 9 v. från gipta maper.par GB 6:1 till 
puem maiuie som ib., smärre luckor på hvaije rad i 10 r. och 
10 v. (inom GB 8: pr.—GB 11: pr.); 

bl. 11 från och med husfru far GB 16: pr. till och med 
vil a fceprenesffrcendom] GB 19 med en lucka i början af 
versosidan, omfattande orden af liper pripia GB 16: 1; 

bl. 12 från och med hcelder maper cella kunfa] iEB 
3: 1 till och med ater como. mcep iEB 5 med smärre luckor 
på hvaije rad och en något större mellan verso- och recto- 
sidorna från bape icemfncer] iEB 3: 2 till cen mannen ib.; 

bl. 13—25 från och med luti sinom. Gangfer] iEB 10: 2 
till och med moep suornom epe VinsB 8: pr. med följande 
luckor: mellan 13 r. och 13 v. från eg barn sialuer iEB 12: pr. 
till frcendom biupa ib., mellan 13 v. och 14 r. från kcenna 
androm iEB 16: pr. till [vit]ne Nu cen [cejntigia ib., mellan 
14 r. och 14 v. från knce egh tue af iEB 17 till cer pem sua 
nipiom ncer ib., på hvaije rad i 15 r. och 15 v. smärre luckor 
(inom iEB 20: 1—ES 1: 1), mellan 16 v. och 17 r. från ena fcest 
ES 4: pr. till [bcejra. pa scal han ib., mellan 17 r. och 17 v. 
från cen han clandar s[om] ES 5 till [vit]a hans vip[er]giald 
ib. och dessutom på hvaije rad i 17 r. och 17 v. smärre luckor 
(inom ES 4: pr.—ES 8), mellan 17 v. och 18 r. från hana galt 
gen ES 8 till cunno ficerrin ib. och dessutom smärre luckor 
på hvaije rad af 18 r. och 18 v. (inom ES 8—ES 11:1), mellan 
19 r. och 19 v. från p[e]m iorpen hana ES 12: 1 till [sce]r. 
Nu varper ES 13: pr., mellan 19 v. och 20 r. från oc k cen nes 
bape ES 14: 1 till til vcerpa oc viperlagsnra ib., smärre luckor 
på hvaije rad af 20 r., 20 v., 21 r. och 21 v. (inom ES 14:1— 
ES 16: 2), mellan 24 r. och 24 v. från han vingape pa VinsB 
6: 2 till Nv kan vin vilin VinsB 6: 5 och dessutom smärre 
luckor på hvaije rad af 24 r. och 24 v. (inom VinsB 6: 3— 
VinsB 7: pr.), mellan 24 v. och 25 r. från skyfggia] VinsB 
7: pr. till al scal mcep epe ib.; 

rems. (3 -j- 4) (5 -j- 6) strödda ord från och med bonda 
cona VinsB 8: 1 till och med Nv i sfmalandom] RB 3: 1; 

rems. (7 -f- 8) strödda ord från och med [p]cet cer hans 
[sjialfs RB 5: 2 till och med [p]cet takans RB 8: pr.; 

rems. 9 a + bl. 26 från och med scal han stcemna annat 
RB 23: 1 till och med til skiptes varat BB 1: 1 med större 
luckor mellan rems. 9 a r. och 9 a v. från skal han sftcemna 
pripia] RB 23: 1 till [fijri iorpadelo RB 25 och mellan rems. 
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XVI Östgötalagens 1300-talsfragment. 

9 a v. och bl. 26 r. från mcefi sce haua. pa han RB 26: pr. till 
cet sama rcet bepan ib. samt smärre luckor på hvaije rad af 
alla sidorna; 

rems. 10 strödda ord från och med vraka, sua BB 4: pr. 
till och med vara. ficez o[c] BB 6: 1; 

bl. 27 + rems. 9 b -f- bl. 28 från och med a sit cellas 
fiskicer BB 8: 4 till och med blopoge stafra oc handuerke. pa 
a BB 15: 1 med luckor mellan bl. 27 v. och rems. 9 b r. från 
ce gift gaf BB 9: 4 till soepes skiceppo sina BB 9: 6, mellan 
rems. 9 b r. och 9 b v. från trapa scal. pa scal BB 9: 6 till 
attungs tomt oc BB 10 och mellan rems. 9 b v. och bl. 28 r. 
från Na fara mcen BB 11: 1 till fceste hanom lego BB 12: pr.; 

bl. 29 från och med tceti ater vipen BB 34: pr. till och 
med pa gånger han til BB 37: pr. med smärre luckor på 
hvaije rad; 

bl. 30 från och med alt hcerape BB 44: 1 till lagens slut 

Jfr f. ö. Collin och Schlyter SSGL 2: VI ff., Schlyter 
SSGL 9: 651 f. 

6. H, 

de 9 första bladen af en förr enl. anteckning på insidan af 
pärmen »Bjelkiska Manuscriptsamlingen på Skokloster» till¬ 
hörig och där med nr 17 försedd, numera i Riksarkivet un¬ 
der nr 145 förvarad pergamentkodex från senare hälften (tro¬ 
ligen slutet) af 1300-talet, som utom den här ifrågakommande 
Ryrkobalken af Östgötalagen innehåller Magnus Erikssons 
landslag1) samt på versosidan af ett mellan dessa partier 
befintligt blad företalet till Södermannalagen t. o. m. orden 
allom moghe gangh ivara oc hugnadh ath, allt med samma 
hand, och slutligen på nämnda blads rectosida en med yngre 
hand skrifven förteckning med rubrik: thsetta cer Lersingga 
hceradz ceghor. 

Handskriftens höjd är nära 25 cm. och bredd 17,5 cm. 
Häraf upptager skriften en höjd af 18 cm. och en bredd af 
något öfver 12 cm. och är fördelad på 26 rader. Flockarna, 
som ej sammanfalla med texthandskriftens, börja på ny rad. 

*) Beträffande det förhållande, att handskrifter af Magnus 
Erikssons landslag innehålla kyrkobalk ur någon landskapslag, se 
Schlyter SSGL 10: LXI ff. 
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Deras två rader höga initialer äro skrifna omväxlande med 
rödt och blått (ett par i böljan) eller blågrönt. Den 9 rader 
höga initialen vid balkens böljan är målad i rödt och blågrönt. 
Stora bokstäfver förekomma ofta inuti flockarna, vanligen i 
böljan af en mening. Dessa bokstäfver äro vanligen genom¬ 
strukna med rödt, dock mindre regelbundet i slutet af bal- 
ken, på sista sidan icke alls. Flockarna äro försedda med 
rubriker, som i motsats till flockarna själfva icke börja på 
ny rad, utan äro inskjutna på den rad, där föregående flock 
slutar, och som vanligen utgöras af så många af flockens 
begynnelseord, som fått plats på raden (i några fall dock 
upptagande äfven slutet af den rad, på hvilken flocken bör¬ 
jar), stundom blott af ett Um eller Nw. På några ställen 
saknas rubrik af brist på plats; på några, där plats finnes, 
är den utelämnad. De nämnda rubrikerna, liksom titeln i 
början af balken: Hcer bgrias etc. samt kolumntiteln — å 
vänstra sidan Kirkio, å högra balker (balkir, balkar) — och 
två versrader, med hvilka texten afslutas, äro skrifna helt 
och hållet med rödt (i texten nedan återgifna med fetstil). 
Stilen är stor, jämn och vacker, och arbetet i det hela gör 
intryck af stor omsorg. 

På några ställen finnas i yttre marginalen med yngre 
hand gjorda anteckningar om textens innehåll: bl. 3 v. vid 
flock 9: Kyrkefienden skifftes i tre parter, vid flock 11: 20 cap 
bl. 4 r. vid flock 12: pr.: saak theres som icke vilia fölia Lijk 
ner the bodh fa, vid flock 13: pr.: Om bonde icke tilseger 
socknebodh; bl. 9 r. vid flock 29: pr.: then som slår prest. 

Jfr f. ö. Collin och Schlyter SSGL 2: XI f., Schlyter SSGL 
4: XXXVIII f. och 10: XIV. 
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Anmärkningar till ljudläran. 

I. Beskrifvande del. 

1. Hskr. N. 

Vokalerna 1 stam stafve Iser. 

§ 1. a. 
1. Endast a-vokalisation visar pres. ind. sg. af »äga»: a 

(1), agho (2). 
2. Dat. sg. m. af 3:dje pers. personl. pron. har for¬ 

men utan u-oraljud: hanom på det enda ställe, där den 
förekommer. Jfr Kock Sv. landsm. XII. 7: 7, Noreen Altisl. 
Gr.» § 75. 

§2. 1. 
1. Endast i (af y enl. den af Kock Arkiv 4: 163 ff., 

Ljudhist. 1: 442 ff. framställda ljudlagen) visar firi (5). 
2. Endast i förekommer i pres. och pf. p. af »gifva»: 

giuir (3), firi giuil (1). Om uppkomsten af i i dessa former 
jfr senast Hultman Hälsingei. s. 25, Kock Ljudhist. 1: 126. 
För min del håller jag det för troligt, att (såsom Kock tidi¬ 
gare, Arkiv 6: 18, antagit) det i vissa former i änd. stående 
i-et medverkat till öfvergången ce > z, som sålunda är att 
beteckna som ett slags kombineradt i-omljud. Riktigt har 
emellertid Hultman a. st. begränsat företeelsen till svagto- 
nig ställning. 

3. Den enda förekommande pres.-formen af »säga» har 
i: sighir (af ce enl. den af Kock Arkiv 4: 175 f., Ljudhist. 1: 224 f. 
framställda ljudlagen). 
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Ostgötalagens 1300-talsfragment. XIX 

§ 3. o och u. 
1. Växlingen af ii och däraf genom a-omljud uppkom¬ 

met ö1). 
Den ljudlagsenliga växlingen af former med och utan 

a-omljud är bevarad i det kortstafviga kona (3): kunu (6). 
Af ordet »son» förekommer den väntade formen dat. pl. sun- 
um (2), men mot regeln nom.-ack. son (3). 

Öfriga ord förekomma blott antingen med o eller u. 
Endast o ha: pres. ind. sg. kombor (1), kolswarf (1), 

grindastolpa (1), orka (1), vizorp (3). 
Endast med u förekomma: dat. sg. n. bruti (1), brutzbarn 

(1), nom. sg. m. elbupi (2), fullum (1), fulnapa (2), dat. sg. 
kalle (3), pl. kulla (1), adj. samkulla (2), sundurkulla (3). 

Materialet är ytterst litet, men synes dock antyda, att i 
denna hskr:s språk utjämning skett till förmån för o fram¬ 
för kakum. I (-f- kons.), r -j- kons. och delvis (utom då u 
står i änd.?) framför kakum. n (son); till förmån för u i öf¬ 
riga fall ’). Det kan anmärkas, att af de anförda formerna 
med u vokalen i de 7 föregås af labial kons., i de öfriga 9 
efterföljes af ll. Jfr f. ö. Kock Ljudhist. 2: 74 ff., 95 ff. o. 
där cit. litt. 

2. Relativpart. som uppvisar uteslutande o (5). Öfver- 
gången u > o har ägt rum i svagtonig ställning (jfr Björk¬ 
man Sv. landsm. XI. 5: 13, Noreen Altschw. Gr. § 143, anm. 
10, Kock Ljudhist. 2: 200) och är att likställa med samma öf- 
vergång i ändelsevokaler enligt balanslagen (jfr nedan § 11). 

3. Det negerande prefixet »o-» förekommer blott 1 gg, 
denna med o-; ogcerningom. Om o-ets uppkomst ur u- < un- 
se Kock Ljudhist. 2: 156 flf. och där cit. litt. (annorlunda, en¬ 
ligt min mening oriktigt, Noreen Altschw. Gr. § 84. 2 b). 

§ 4. ae. 
1. ce är den enda förekommande vokalisationen i pcen, 

pcet samt cet konj. (10). Växlingen a: ce i dessa och åtskilliga 
andra pronominella ord och partiklar (se Kock Ljudhist. 

1) Jag ansluter mig i denna fråga i allt väsentligt till den upp¬ 
fattning som framställts af Kock Beitr. 23: 511 ff., Ljudhist. 2: 49 
ff., 72 ff. (och Arkiv 26: 97 ff.). Väsentligen annorlunda fram¬ 
ställas hithöranda förhållanden af Hultman Hälsingei. Excurs I. 

*) I kombor, där man skulle vänta u, beror o på utjämning 
från (det dock ej fragm. belagda) koma, som utan tvifvel haft o 

• • 

frfr ändeisens a i likhet med kona ofvan. Jfr Olson Og. ljudl. s. 41. 
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1: 204 ff.) har varit mycket diskuterad. Å ena sidan har an¬ 
tagits afljud (t. ex. af Brate Ä. Vestm. ljudl. s. 8, Larsson 
Söderm.-l. spr. I: 23, Noreen Altschw. Gr. § 173), å andra för¬ 
svagning af a > ce i oakcentuerad ställning (Kock Nord. tidskr. 
f. fil. NR 3: 256, Arkiv 11: 122, Karlsson Arkiv 1: 389 ff., 
Zetterberg Bjärk. ljudl. s. 22). Störst sannolikhet synes denna 
senare teori ha i den modifierade form, i hvilken den senast 
framställts af Kock Ljudhist. 1: 209 ff. och enl. hvilken för¬ 
svagningen väsentligen förlägges till sen urnord. tid. Här¬ 
igenom förklaras nämligen den liknande växling a : ce, som 
i vissa af hithörande ord förekommer äfven i fornnorskan 
(Kock a. arb. 1: 208). Emellertid är växlingen sannol. icke 
att bedöma på samma sätt i alla hithörande fall. Hvad be¬ 
träffar de här ifrågakommande orden pcen, pcet och det med 
det senare urspr. identiska cet (Kock Arkiv 11: 117 ff.) håller 
jag det sålunda för troligt, att afljud delvis föreligger, när¬ 
mare bestämdt så. att urspr. afljudsväxling ägt rum i pan : 
pcen (jfr feng. ponne: fht den), under det att pat (och af) sna¬ 
rast fått ce genom analogiinverkan från ack. m. pcen och gen. 
m. och n. pces *). Då i fsv. i pronominet (pcen, poet) ce-for- 
merna så småningom helt afgå med segern, under det att cet 
endast har en ringa spridning, beror detta enl. min mening 
därpå, att konjunktionen redan vid den tid, då pat genom in¬ 
verkan från pcen, pces blef pcet, för språkmedvetandet i de 
flesta trakter förlorat associationen med pronominet. 

2. ce är den enda förekommande vokalisationen i pres. 
af »göra»: gcer (2), gcera (1). Om vokalväxlingen i detta ord 
jfr Söderberg U-omlj. s. 73 ff., 87, Hultman Hälsingei. s. 20 f. 

§ 5. 0. 
1. R-omljud föreligger i ermynd (6). 
2. Då f. ö. intet ex. på öfvergång p > a förekommer, 

bör 0 i felghe (1), felghp (1), adv. komp. fer (1) sannol. be¬ 
traktas såsom i-omljud af ö, analogiskt inkommet från for- 

*) Betydelsen af öfverg. a > ce i oakcentuerad ställning be- 
höfver icke helt förnekas ens for pcen, pcet (cet). Den kan ha bi¬ 
dragit till att vid valet mellan a- och tr-formema fälla utslaget 
till förmån för de senare (jfr Kock Ljudhist. 1: 210). — Då fgutn. 
har pan, men pet och vissa fsv. skrifter vanl. eller ofta pan, men 
blott eller nästan blott pcet (Kock a. arb. s. 205), måste detta i 
alla händelser bero på senare utveckling inom dialekterna i fråga. 
Att äfven fgutn. haft pen, visar väl pengat (Kock a. st.). 
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mer med ljudlagsenligt. a-omljud af u (jfr Brate Ä. Vestm. 
ljudl. s. 37, Kock Arkiv 9: 81). 

3. Dat. pl. af »den» har formen pem (3). Jfr om denna 
form Kock Arkiv 7: 305, Ljudhist. 1:183, Olson Ög. ljudl. s. 71. 

§ 6. ia : ise. 
ia kvarstår i fiarpe (1), sialuar (1), siax (3), men har öf- 

vergått till ice i icemt (1), oemioemt (1). I siax beror bevaran¬ 
det af ia (liksom diftongen öfverhufvud) på lån från ord- 
ningstalet siatte *) (hvarom Lidén Arkiv 3: 238). I fiarpe o. 
sialuar är ia utan tvifvel förlängdt framför rp, resp. kakum. 
I + kons. (jfr Kock Arkiv 5: 373, Olson Ög. ljudl. s. 74). Re¬ 
geln har således för denna hskr. varit: långt ia kvarstår, 
kort ia har öfvergått till ice. 

§ 7. iö * iu. 
Endast ett ex. förekommer: kiolsuarueno, som väntadt 

med io (jfr Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 8: 284 ff.). 

#• 

Andelsevokalerna. 

§ 8. Svarabhaktivokalen är, som redan Schlyter SSGL 
12: CV påpekat, vokalharmoniskt bestämd af den före¬ 
gående vokalen: hauar, takar, gangar, sialuar osv. (a efter a 
smlagdt 17 ggr); bipir, giuir, brindir osv. (i efter i smlagdt 9 
ggr); kombor (1), annepoghor (1), nepoghor (1); sundurkulla (3); 
systyr (1); drcepcer, frcendcer osv. (ce efter ce 4 ggr); b repar (4), 
deper (1). Undantag utgöra: gangcer (1), mapcer (1), standcer 
(1); quiker (1). 

§ 9. Någon växling a: ae förekommer icke; a är alltid 
bevaradt: bonda, innan, kona, kulla osv. 

§ 10. ’ För växlingen i: e gälla följande regler. 
1. I öppen stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 

enkla tvåstafviga ord samt i tvåstafvigt sammansättnings- 
led: bruti, firi, lyti, elbupi osv. (smlagdt 16 ggr). Det enda 
undantaget, hine (1), förklaras däraf, att andra stafvelsens 
starka levis reducerats vid användning i oakcentuerad ställ¬ 
ning (jfr Olson MELL s. XXII). 

2. I öppen stafvelse står e efter lång rotstafvelse samt 
i flerstafviga enkla ord: atte, arue, bape, fostre, hete, kcere; 

*) Ej belagdt i fragm. 
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arueno, likeno, hauande osv. (smlagdt 58 ggr). Endast sken¬ 
bart undantag utgör ånd. -ine : -ene (Jeeprene 2 ggr, nwprenit 
1 gg: syzskine 1 gg); jfr härom Kock Ljudl. 297 f. 

3. I sluten stafvelse står / efter kort rotstafvelse i 
enkla tvåstafviga ord samt i tvåstafvigt sammansättnings- 
led: haiiin (1), takin (1), varin (1), firi giuit (1). Intet un¬ 
dantag förekommer. 

4. I sluten stafvelse växla i och e efter lång rotstaf¬ 
velse samt i flerstafviga enkla ord: bonden (2), gängen (2), 
hepen (1), vppenbaart (1), moper (1), aruet (2), barnet (1); s:a 
10 ggr — däremot: kristin (1), skiptin (1), cengin (1), vppinbar 
(1), gifptis (4), hi t tis (2), feeprenit (1), meprenit (1); s:a 12 ggr. 

Hskns språk synes sålunda*vara på väg att öfvergå från 
ofullständig till fullständig vokalbalans. Det är sannol. icke 
tillfälligt, att af de 12 fallen med bevaradt i i sluten stafvelse 
efter lång rotstafvelse /-et i icke färre än 8 följes af s eller 
/ (jfr Kock Ljudl. 272 fT.). Af dessa 8 ha 6 och af de öfriga 
2 /-ljud i ståmstafvelsen, hvilket också kan ha fördröjt in¬ 
trädet af e (jfr Olson Ög. ljudl. s. 84, 90). 

§ 11. Växlingen u : o regleras af den fullständiga ba¬ 
lanslagen. I såväl öppen som sluten stafvelse står således u 
efter kort rotstafvelse i enkla tvåstafviga ord och i tvåstafvigt 
sammansättningsled: kunu. (6), skulu (2), ceru (3), fapur 
(1), sunum (2); — o däremot efter lång rotstafvelse samt i 
flerstafviga enkla ord: agho, allo, fostro; arueno, likeno, amwp- 
ogor (i öppen stafvelse smlagdt 10 ggr); bropor, sgstor, andr¬ 
om, bandom, malom, cengom osv. (i sluten stafvelse smlagdt 
16 ggr, däraf and. -om 13). Undantag utgör 3 ggr änd. 
-um: braprum (1), fullum (1), mcellum (1), samt pripiung (3). 
Jfr beträffande -um Kock Ljudl. 208 f., beträffande änd. 
-ung ib. 227 ff. 

Konsonanterna. 

§ 12. g, gh. g är bevaradt framför d i det enda före¬ 
kommande ex.: felghp (1). 

§ 13. i. Affrikation af palat. g antydes af skrifningen 
firigicer (1). Vanl. tecknas blott g: g oer (2), g cera (1), elgeerp (3), 
ogcerningom (1), gcestcer (1), vingceua (2). — De två ex. på 
palat. k (sk), som förekomma, ha stafningen A* (sk): kcere (1), 
skeera (1). 
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§ 14. I. 
Assimilationen Öl > ll (Noreen Altschw. Gr. § 285. 3) fö- 

religger i frillo' broper (1). 

§ 15. p. 
»• 

Ofvergången fl > pt (Noreen Altschw. Gr. § 259. 2 a) före¬ 
ligger i skiptin (1), cepte (3). Ett mellanstadium i utvecklingen 
betecknas (jfr Noreen Geschichte* § 64 b) af skrifningen fpt 
i gifpta balkar (1), gifpto (1), gifptamapren (1), gifpta vb, gifjpte 
osv. (7), utan tvifvel beroende därpå, att ofvergången i dessa 
ord fördröjts genom anslutning till giiia (jfr Olson Og. ljudl. 
s. 124 f.)1) — I böjningsformer kvarstår f att döma af det 
enda ex.: cerfl (1). 

§ 16. z (zs, t>z, tz). 
Etymol. t -f- s tecknas med z(s) i syzskine (1), vizorp (3), 

etymol. / -f- s med tz i brutzbarn (1), etymol. Ö -f- s med pz i 
garpz (1). Beträffande ljudvärdet jfr Kock Ljudl. s. 426 ff., 
Skand. Archiv 1: 49 ff., Olson Ög. ljudl. s. 141 ff. 

§ 17. Inskott af kons. 
b- och d- inskott är regelbundet: kombor, andra osv.— 

Däremot förekommer intet inskott af p mellan m och t: 
icemt (1), cemicemt (1), foemtan (2). På förb. mn saknas ex. 

§ 18. Bortfall af R. 
I. I enstafviga ord. 
R saknas alltid: 1) dat. sg. sce (3); 2) nom. pl. m. twe 

(1), pe (3). 
Former med och utan R växla: 1) pres. ind. sg. bo (1), 

djff (6), fa (3): gar (1); 2) prep. v (1): ermynd (6). 
R kvarstår alltid i pres. ind. sg. aer (11). 
II. I två- och flerstafviga ord. 
A. Efter a i änd. saknas R så godt som alltid: 1) i 

första sammansättningsled: gifptamapren (1), grindastolpa (1), 
miskunnaman (1); 2) gen. sg. af m. o. f. subst.: fulnapa (1), 
aetta (1); 3) gen. sg. f. hcenna (10); 4) nom. pl. m. arua (1), 
jera (3); 5) f. pl. vingceua (3); 6) f. pl. prea (1); 7) pres. ind. 
sg. afla (2), kalla (4), orka (1); 8) konj. cella (5). Det enda 
undantaget är nom. pl. m. nipiar (1). 

B. Efter i, e i änd. saknas R: 1) nom. pl. m. syni (1); 2) 
nom. pl. m. hine (1); 3) pres. ind. sg. felghe (1), fare (1), gifpte 
(1), kcere (1), cerue (6); 4) prep. firi (5), cepte (3). — Särskilda 

*) Annorlunda Kock Arkiv 6: 39 ff., Noreen Altschw. Gr. § 

259. 2 a. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



XXIV Östgötalagen» 1300-tal»fragment. 

fall utgöra brope (2), syste (1), där saknaden af R förutsätter, 
att det urspr. dentala r-et på analogisk väg blifvit palatalt 
(jfr Bugge Norges Indskr. I: 109, Noreen Altschw. Gr. § 320, 
anm. 3). Vid sidan af dessa i?-lösa former står moper (1)*). 

Materialet visar ett så godt som konsekvent bortfall af 
R i alla ställningar. De enda undantagen af betydelse äro 

•• 

pres. ind. sg. aer samt ermynd ofvan under I. Og. ljudl. s. 
•• 

173 har jag för texthskr. af Östgötalagen trott mig kunna an¬ 
taga, att i enstafviga ord R ljudlagsenligt kvarstår efter kort 
vokal. Under antagande af att 0 i ermynd är kort (jfr om 
kvantitetsväxlingen i prep. »ur» Kock Arkiv 15: 353 ff., Ljud- 
hist. 2: 59 f., Noreen Altschw. Gr. § 84: 2 c med anm. 7), sy¬ 
nes samma regel ha gällt för denna hskr:s språk. Det kon¬ 
sekventa cer kan dock äfven bero på anslutning till pl. cerii. 

2. Hskr. D. 

Vokalerna 1 stam stafvel ser. 
§ 19. a. 
1. a är den enda förekommande vokalisationen i pres.- 

formerna af »äga»: a (flera ggr), aghe (1). Däremot pr. p. 
såsom subst.: malsceghanda rcet (1). Om fördelningen af a 
och ae jfr Olson Ög. ljudl. s. 4, 65. 

2. a står som en sällsynt variant till ae : famt (1; med 
ae 11), faprene (1; med ae 3), ucepia fast (1; med ae 6), fasta 
vb (1; med ae 2), frandcer (1; med ae 5), pat (1; med ae 6), 
gcefpralaen (1). Måhända är flertalet af dessa former snarast att 
betrakta som skriffel. Helt visst är detta fallet med famt o. 
-pralcen. I faprene, fast och fasta kan naturligtvis inflytande 
från faper, resp. adj. faster (o. subst. faste) föreligga. Beträf- 

•m 

fande frandcer jfr Olson Og. ljudl. s. 20 3). Om växlingen a : 
ae i pat': poet jfr ofvan § 4. 1. 

*) Då r är konsekvent bevaradt i obl. former: bropor (2), 
fapur (1), systor (1), kunde detta antyda, att R, som man också 
har skäl att vänta, inträngt blott i nom.-formen. Saknaden af an¬ 
dra ex. på urspr. -uR, -oR gör dock detta ovisst. 

*) En annan förklaring än den där gifna vore dock äfven 
möjlig. Formen kunde utgå från ett fri-ande (jfr isl. frjåndi) med 
samma kvantitets- och akcentomkastning som i fiande (Kock Accen- 
tuierung 104 f.), hvarur frande kunnat utvecklas på samma sätt 
som fräls ur fri-dls (jfr Olson Ög. ljudl. s. 9 f.). 
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§ 20. e. 
1. e står som en sällsynt variant till oé i engin (1; med 

ce 1), peninga (2; med ce 5), quelde (1; ingen form med ce), 
ostemdo (1; med ce: former af vb stcemna 9, subst. stcemna 2), 
sueria (2; med ce 2). I engin o. peninga skulle en öfverg. oé 
> é frfr g, resp. i oakcentuerad stafvelse (jfr nedan § 42.1 a) 
kunna föreligga; jfr Kock Ljudhist. 1: 216 ff. och där cit. litt. 
1 de öfriga kan väl e betraktas blott som grafisk variant till 
ce. En särskild ställning intager dock quelde. I detta skulle, 
om såsom jag tror Kock (Arkiv 7: 175 ff., 18: 94 ff, Ljudhist. 
1: 200) har rätt i att härleda cfrdet ur en form med diftongen 
ai, e kunna vara långt, utveckladt ur ai i former med akc. 
2 (under det monoftongiseringen till ce ägt rum i former med 
akc. 1; jfr Kock Accentuierung s. 118, Ljudhist. 1: 196). 

2. e står för väntadt cé i se dat. sg. af 3:dje pers. refl. pron. 
(1; scer 2). Formen förklaras genom förkortning cé> aé och öf¬ 
verg. de > t i svagtonig ställning (jfr Kock Ljudhist. 1: 218 ff). 

3. e står för vanligare fsv. 0 i pen n. pl. (1), sannol. 
med långt é: pen. Formen är, ehuru sällsynt, känd äfven 
från andra fsv. hskr. Noreen Geschichte3 § 204. 13 förklarar 
den som en parallellbildning till pen, af n. pl. pé n 
(< in) som pen af pau. Det är väl emellertid ovisst, om pe 
är en urgammal parallellbildning till pau (enl. Noreen en 
urspr. dualform, identisk med find. te) ’)• För min del ser 
jag däri en öfverflyttning af den urspr. från ack. lånade nom. 
f. sg. pe (liksom omvändt n. pl. pen lånats till nom. f. sg.); 
under sådana förhållanden bör pén betraktas, icke som en 
parallellbildning till pen, utan som en ombildning af pen i 
anslutning till pé eller, om man så vill, aipé i anslutning till pen. 
Jfr dock äfven Kock Ljudhist. 2: 39 f. 

§21. i. 
1. i (c y enl. den af Kock Arkiv 4: 163 ff, Ljudhist. 

1: 442 ff. framställda ljudlagen) är den enda förekommande 
vokalisationen i firi (1) och iuir (1). 

2. i växlar med ce i pres. af »gifva»: giui (1): gceua (2), 
goeuer (1). Jfr om uppkomsten af i ofvan § 2. 2. 

3. i växlar med ce i sighcer (2): sceghcer (2). Jfr Kock 
Arkiv 4: 175 f., Ljudhist. 1: 224 f. 

*) Feng. Öa, som af Noreen anföres som stöd, förklaras na 
turligare som en analogibildning efter m. o. f. 
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4. i står för väntadt l i f. pl. pria (1; prea 5). Om 
växlingen se Kock Arkiv 9: 157 ff., 14: 246 f., Ljudhist. 1: 94. 
Jfr dock äfven nedan under II. 

5. i står för väntadt iu i fira (1; fiure 1). Jfr Kock 
Ljudhist. 1: 483 f. *) 

§ 22. o, u. 
1. Växlingen af u och däraf genom a-omljud uppkom¬ 

met Ö. 
a) Ljudlagsenlig växling visar koma (1): kumin (2). Möj¬ 

ligen har sådan ägt rum äfven i ordet kona, af hvilket blott 
formen kununce (1) förekommer. 

b) Endast o ha: borp (2), borpe (1), for fal (3), fornce- 
faprene (1), orkar (1), uizorp (5), pf. p. n. soret (1), gloholm- 
om (1), flokka (1). 

c) Endast med u förekomma: opolbrut (1), lutcer (1), 
fullce (1), fiillam (1), kammgcer, -e osv. (14), pukkfe] (2), 
pufkka] (1). 

Af de anförda orden ha for-, orka och pf. p. soren ljud- 
lagsenligt i alla former o (beträfT. perf.- participierna jfr Kock 
Beitr. 23: 503 ff., Ljudhist. 2: 88 ff), kunungoer i alla former 
ljudlagsenligt u. F. ö. visar materialet utjämning till förmån 
för o frfr r -f~ kons. och kakum. / -(- kons., i öfriga fall till 
förmån för u, utom frfr kk, där o : u växla. Af formerna 
med u föregås vokalen i 3 fall af labial kons., och efterföljes 
i 2 af dessa af ll. Jfr f. ö. Kock Ljudhist. 2: 74 ff, 95 ff. 

2. o växlar med u i relat.-part. som (6): sum (11). Jfr 
ofvan § 3. 2. 

3. o (u-omljud af ä, jfr Kock Sv. landsm. XII. 7: 6 f., 
delvis annorlunda Noreen Altschw. Gr. § 73. 2) är den enda 
förekommande vokalisationen i honam (10). 

4. Ack. f. sg. af 3:dje pers. personl. pron. heter hona, 
honee (4). Vokalen beror naturligtvis på lån från nom. hon. 

5. Det negerande prefixet har formen o-: o g ill, olaghlika 
osv. (9). Undantag utgör ughnr magha (1) (< u-fur- enl. 
Bugge Nord. tidskr. f. fil. NR 3: 267 ff; jfr Olson Ög. ljudl. 
s. 55). Att u här bevarats, beror måhända därpå, att det ej 

*) Annorlunda, men säkert oriktigt, Hultman Hälsingei. s. 92 
f. Själfva förutsättningen för dennes förklaring, ordets använd¬ 
ning i oakcentuerad ställning, är tvifvelaktig. Jfr Danell Sv. 

landsm. 1907, s. 11 f. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagens 1300-tals fragment. XXVII 

associerats med prefixet o-, möjligen äfven på det följande 
u-et. Jfr dock äfven nedan § 77. 2 d med not. — Om väx¬ 
lingen ö-: u- jfr f. ö. ofvan § 3. 3 cit. litt 

6. o står för väntadt 0 i fotcer pl. (1), bote (1), botin 
(1), sannol. blott skriffel. Dock kan naturligtvis anslutning 
till sg. fotoer, resp. subst. bot föreligga. 

§ 23. «. 
1. ce växlar med a i oeruopa (1): aruupa (1). ce-ljudet 

härleder sig från en form med suffixet -ip- (jfr fsv. aervipi, 
isl. erfidi; Noreen Altschw. Gr. § 63. 3, Kock Ljudhist. 
1: 318). 

2. alscelu (1) för väntadt -salu beror utan tvifvel på in¬ 
verkan från vbet soelia. Spår af den af Kock Arkiv 10: 325 f., 
Ljudhist. 1: 313 f. påvisade öfverg. d > öe frfr u i ord med 
Lort rotstafvelse har man väl näml. för vår hskrrs dial. icke 
skäl att antaga. Jfr om utbredningen af denna ljudlag i nysv. 
dial. Hultman Finl. bidrag s. 138, Hesselman Sveamålen s. 15. 

3. Den urspr. vokalisationen oe är bevarad i ucera (1), 
uaerce (1), under det att detta verb 3 ggr visar den vanliga 
öfverg. oe ;> a i enlighet med den af Kock Språkhist. s. 86 ff., 
Ljudhist. 1: 235 fl. framställda ljudlagen. 

4. Det enda förek. ex. på pres. af »göra» har formen 
gcer. Om vokalisationen i ordet jfr § 4. 2 cit. litt. 

5. Skriffel är tvifvelsutan ceuarsto (1) för euarsto. Den 
af Kock Ljudhist. 2: 22 omtalade delabialiseringen är näppe¬ 
ligen att jämföra. 

§ 24. 0. 
1. 0 växlar med y i /hr adv. (1): fyr (2) och 0ucersto 

(1), 0uarsto (3): yuarsto (1). Då f. ö. intet ex. på öfverg. y 
> 8 förekommer, bör 0 i dessa former sannol. snarast för¬ 
klaras som i-omljud af ö, analogiskt inkommet från former 
med ljudlagsenligt a-omljud af u (jfr ofvan § 5. 2 och där 
cit. litt.). 

2. 0 förekommer som biform till e i p0m (1): pem (12). 
Jfr ofvan § 5. 3 cit. litt. 

3. 0 står som en enstaka variant till o i b0nden (1), 
b0tenne (1). Om ej, som troligt är, skriffel föreligga, bero 
formerna naturligtvis på anslutning till pl. b0ndcer, resp. 
b0tcer. 

§ 25. ia. 
De enda ex. äro fiarpa (1) och sialucer (4), båda med 
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bevaradt ia, utan tvifvel beroende på förlängning framför 
rp, resp. kakum. / -f- kons. (jfr ofvan § 6 och där cit litt). 

§ 26. iö, iu. 
1. Fördelningen af genom u-brytning uppkomna io och 

iu är den i fsv. vanliga (Brate Ä. Vestm. ljudl. s. 41, Kock 
Nord. tidskr. f. fil. NR 8: 284 ff.): hiolt (1), men fiughurtan 
(2), tiughu (1). — Det 1 gg förekommande fiurtan beror väl 
på anslutning till fiure, fiura (jfr Noreen Altschw. Gr. § 484) 
och har sål. långt iu. 

2. Den speciellt östnord. brytningen framför ngu (Sö¬ 
derberg U-omlj. s. 68 ff., Noreen Altschw. Gr. § 127. 1 o. där 
cit. litt.) föreligger under formen io i lionga pings (1). Jfr 
Tamm Upps.-stud. s. 24. 

§ 27. iu. 
Jämte pry nom.-ack. n. af »tre» (4) står 1 gg priu. Denna 

form är, såvidt jag vet, icke uppvisad från någon annan fsv. 
hskr. Jämförd med det enstaka briuter i textkodex af Uppl.- 
lagen (Kock Arkiv 6: 44) synes den visa, att ehuru öfverg. 
iu > y efter r -f- kons. väsentligen är en förlitterär förete¬ 
else (Kock a. st. 43 ff., Noreen Altschw. Gr. § 122. 2), iu dock 
dialektiskt kunnat kvarstå in i litterär tid. Möjligen är dock 
iu i dessa båda fall att fatta som beteckning för y, beroende 
antingen på gammal skrifvartradition eller föranledd däraf, 
att efter enkelt r samt efter kons. -f- / öfvergången vid denna 
tid höll på att genomföras, hvarför i dessa fall en vacklan i 
i beteckningen lätt kunde uppkomma, som sedan kunde ut¬ 
sträckas äfven till de fall där y stod efter r + kons. 

Ändelsevokalerna. 

§ 28. Svarabhaktivokalen är, då den är utskrifven, vanl. 
cb : haucer, sialucer, uipcer, haendcer osv. Efter föregående a 
står a i markar (1), takar (1). Däremot är väl a i yuarsto, 
auarsto (smlagdt 4; eucersto 1) snarast icke att fatta som 
svarabh. (jfr Noreen Altschw. Gr. § 469). 

§ 29. a: se (e). 
1. Den normala vokalen är a : alla, delas, sipan, bonda 

osv. I icke få fall (enl. approximativ beräkning c. 8X) står 
dock. ce : gangce (1), klandser (1), klandces (1), kirkice (1), skiptce 
(1), honce (1), fulla: (1), ucerce (1) *), egnce balkcer (1), laghlikce 

J) Jfr dock s. 9 not 4. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagens 1300-talsfragment. 

(1), since lepes (1), oskiptce (1), forncefaprene (1), hemulce (1), 
kununce (1), iorpcence (1). Af ex. att döma spelar den före¬ 
gående vokalens kvalitet ingen roll vid fördelningen af a och 
ce; däremot står ce absolut taget lika ofta och relativt mer 
än 3 ggr så ofta i levissimusstafvelse som i stafvelse med 
levisl). Sannol. föreligger således en böljande allmän öf- 
vergång a > ce i ändelser, hvilken tidigast inträdt och vun¬ 
nit utbredning i levissimusstafvelse. Jfr f. ö. beträffande 
denna fråga under 11. 

2. En gång står e för väntadt a: iamlangde s. 5 r. 14, 
som dock icke behöfver bero på öfverg. a ;> (ce >) e, utan 
kan vara en öfverflyttad eller af misstag använd nom.- 
form. 

§ 30. i s e (ae). 
1. I öppen stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 

enkla tvåstafviga ord: dgli, pri, giui, haui, pripi (hvartdera 1 
gg). Intet undantag förekommer. 

2. I öppen stafvelse står e efter lång rotstafvelse samt 
i flerstafviga enkla ord: aghe, bonde, epe. sinne, stcemne, kun- 
unge, kepane, aucerkape, iorpena, meprenes frcendum osv. 
(smlagdt 60 ggr). Undantag utgöra luki (1), iorpa skipti (2), 
stcemni (1), uulti (1), cepti (1). Af dessa 6 fall står i i 3 ef¬ 
ter palatal kons. eller efter i i föreg. stafvelse (jfr Olson Ög. 
ljudl. s. 84, 90); cepti kan vara påverkadt af firi (lfr nedan S 
76. 2 och där cit. litt.). 

3. I sluten stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 
enkla tvåstafviga ord: iuir (1), kumin (1), slagin (1); s:a 3 ggr. 
Undantag utgöra: kumen (1), soret (1). 

4. I sluten stafvelse står vanligen i äfven efter lång 
rotstafvelse och i flerstafviga enkla ord: aruin, engin, fangit, 
fcemtir, kepir, betis, kcennis, fceprenis osv. (smlagdt 21 ggr). 
Undantag utgöra endast: bonden (2), since lepes (1), meprenes 
frcendum (1). 

Hskr:n visar sig således tämligen konsekvent tillämpa 
den ofullständiga vokalbalansen. 

Särskilda fall utgöra: 
5. best. artikelns vokal. I sluten stafvelse står här i 

efter kort rotstafvelse i det enda förek. ex.: daghin, efter 

*) I levisstafv. står a c. 165 ggr, a 8; i levissimusstafv. a c. 
50, ce 8. 
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lång rotstafvelse står däremot i strid med 4 ofvan vanligen 
e: stcemnodaghren (1), lag ha soknen (1), be tenn e (1), iorpenne 
(1), iorpa ucernenne (1), aret (1); i blott 1 gg: foestnapa mans- 
ins (1). Jfr Kock Ljudl. 288 ff. 

6. vissa afledningsändelser. a) på änd. -/ne tillämpas 
vokalbalansen: fceprene (4), meprene (2); b) i kvarstår där¬ 
emot i änd. -ing- och -lik- : almcenning (2), pceninga (6); 
lag hlik a (2), olaghlika (1). Jfr Kock Ljudl. 297 ff. 

7. I några få fall står ce för väntadt e: gcefpralcen (1), 
iorpcence (1), natcena (1), f. pl. fcesloer (1). Jfr Larsson Söderm.-l. 
spr. I: 88, Kock Arkiv 12: 248. 

§ 31. Vid växlingen u : o tillämpas väsentligen den full¬ 
ständiga balansen. 

Efter kort rotstafvelse står sål. i enkla tvåstafviga ord och 
i tvåstafvigt sammansättningsled u såväl i öppen som sluten 
stafvelse: huru, samu, skulu, alscelu, kununce, fiughurtan osv. 
smlagdt 17 ggr. Endast skenbart undantag är pripo (2), då 
bortfallet af / här kan antagas ha skett efter vokalbalansens 
genomförande. 

Efter lång rotstafvelse samt i enkla flerstafviga ord 
står i regel o i såväl öppen som sluten stafvelse: atto, 
magho, skeno, iorpa delo, eucersto, opol brut, akrom, sinom, 
iorpom osv., smlagdt 27 ggr, hvaraf 10 i änd. -om. Undan¬ 
tag utgöra: 

a) vanl. änd. -um : allum, bapum, sinum, uittnum, hon- 
um osv. smlagdt 31 ggr. Jfr Kock Ljudl. 203 ff. 

b) konsekvent afledn.-änd. -ul-, -uld-, -ung- : hemula (3), 
hemult (2), hemuls- (2), priskulla (2); kunungcer, -e osv. (14). 
Jfr Kock Ljudl. 215 tf. 

c) de enskilda formerna: iorpa delu (1), stcemnu dagh 
(1), pripiu (1), ughur magha (1). Beträffande det senare ordet 
jfr nedan § 77. 2 d. 

Konsonanterna. 

§ 32. d. 
1. d i iamlangde (1) beror sannol. på kontamination af 

det vanliga iamlange och en bildning motsv. isl. jafnlengd. 
Jfr f. ö. Kock Sv. Akc. 2: 339 not. 

2. d står för väntadt p i stad (1), utan tvifvel skriffel. 
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§ 33. g, gh. 
1. Etymol. 5 -f- n tecknas konsekvent med gn i det enda 

förek. ex. : egn (10). Att döma af skrifningen gagna (1) för 
gangna representerar gn äfven i egn förbindelsen qn. Jfr 
f. ö. Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 9: 149 ff., Noreen Altschw. 
Gr. § 34. b. 

2. g står för väntadt gh i slagin (1), utan tvifvel blott 
skriffel eller osäkerhet i beteckningen. 

§ 34. ng, ngh. 
I inljud användes uteslutande ng: poeninga, kununge 

osv. I slutljud förekommer ng 4 ggr: almcenning (2), ping 
(2), ngh 1 gg: pingh. Jfr om ljudvärdet af dessa beteckningar 
Olson Ög. ljudl. s. 110 ff. och där cit. litt. 

§ 35. j. 
För väntadt ce står ice i sioeli (skriffel för sicelia) 1 gg; 

däremot: scelia (5) och scels (1). Kock Ljudhist. 1: 266 f. 
sätter öfverg. ce > ice i liknande fall i förbindelse därmed, 
att i de flesta hithörande ex. följande stafvelse innehåller en 
med i börjande diftong. För min del tror jag, att detta är rik¬ 
tigt, men fattar förhållandet delvis annorlunda än Kock. En 
granskning af de hos Kock a. st. anförda ex. visar, att ice i 
alla dessa fall föregås af en dental kons. (s, t, p, l, n) eller h. 
Utvecklingen af / efter det senare torde vara att jämföra med 
affrikationen af g och k i motsv. fall (gicera, kicetil osv.) och 
förutsätter, att det urgerm. ^-ljudet ännu vid den ifrågava¬ 
rande tiden framför palatal vokal dialektiskt kunnat utta¬ 
las som palatal spirant. 1 anslutning härtill är z-et efter de 
dentala konsonanterna en antydan om att dessa framför ce 
dialektiskt uttalats med en artikulation närmande sig den 
palatala J), vare sig då i står blott för att beteckna konsonan¬ 
tens palatala karaktär eller ett / verkligen utbildats efter den¬ 
samma. Ex. synas emellertid visa, att ett f i följande staf¬ 
velse medverkat till konsonantens palatala uttal, möjligen 
rent af varit ett villkor för detta. 

§ 36. k. 
Den vanl. fsv. öfverg. gh > k frfr t föreligger i sakt (1). 
§37. 1. 
1. Assimilation Id > ll föreligger i relativt oakc. staf¬ 

velse i priskulla (2). Jfr Noreen Altschw. Gr. § 292. 1. 

l) Jfr delvis Pipping Gutal. s. XXXIX f. 
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§ 38* P* 
Öfverg. fl > pt föreligger i skiptce (1), oskiplce (1), iorpa 

skipti (2), ceple (2). Ex. på bevaradt fl saknas. 

§ 39. t 
1. //är den enda förek. konsonantismen i attcer »åter» 

(9) < äldre apler (Kock Ljudl. s. 413). Om de närmare be- 
•• 

tingelserna för assimilationen jfr Olson Og. ljudl. s. 130. 
2. / står för väntadt d i hemult (2). Som jag redan i 

Ög. ljudl. s. 128 antagit, är hemult här eg. neutr. af adj. hemul 
i substantivisk anv. (jfr äfven det a. arb. s. 129 omtalade 
hemfylght samt Olson MELL s. 33 not till r. 18 f.). I vår 
hskr. har detta hemult inträdt i st. f. hemuld som ett verk¬ 
ligt subst. fem. (det förekommer på båda ställena i förbin¬ 
delsen hemult sinne)*). 

§ 40. x (gx). 
Etymol. >? + s återges med nx i kununx (3), pinx (1), 

med ngx i pingx (1). Ljudvärdet är naturligtvis qks (jfr Noreen 
Altschw. Gr. § 264). Anslutning till besläktade former utan s 
föreligger i lionga pings (1). 

§ 41. z. 

Etymol. d -f- s och / -f- s skrifvas konsekvent z : goz (2), 
hceraz ncemd (1); uizorp (5). Om ljudvärdet jfr ofvan § 16 
cit. litt. 

§ 42. Konsonanternas kvantitet 
1. Förkortning af kons. 
a) Endast med kort n förekommer pceninga (7). Om 

förkortningen jfr Noreen Altschw. Gr. § 242. b. 
b) // har i ställning mellan lång hufvudtonig och bito- 

nig vokal (jfr Noreen Altschw. Gr. § 304 och där cit. litt.) 
förkortats i mate pret. (1), roetum (1). Genom analogi från 

•m 

former med ljudlagsenlig förkortning (jfr Olson Og. ljudl. s. 
146) har kort / införts i natcena (1), iorpatarin (1). Mot re¬ 
geln är lång kons. bevarad i atto (1), ljudlagsenligt däremot 
i iorpattra (skriffel för -a//ara) 1 gg. 

2. Förlängning af kons. 
a) Förlängning af / frfr n (jfr Noreen Altschw. Gr. § 

296. 3) antydes af uittnum (1); med enkelt / förekommer 
uitne (1). 

*) En möjlig förklaring af /-et såsom uppkommet afd fram¬ 
för s i dylik sammanställning håller jag för mindre sannolik. 
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b) uttan (1) för vanl. utan (3) är väl snarast att betrakta 
som s. k. omvändt skrifsätt, föranledt af växlingen tt: t i 
vissa ord med etymol. tt efter lång vokal (ofvan 1 b). En möj¬ 
lighet vore dock, att utan i svagtonig ställning (såsom kon¬ 
junktion) blifvit utan, i hvilket sedan (jfr Noreen Altschw. 
Gr. § 299) vid användning som starktonigt t geminerats. 

§ 43. Inskott af kons. 
Inskott af b och d är regelbundet: scember, androm osv. 

— Däremot saknas inskott af p mellan m och n, resp. m 
och t: stcemna (1), stoemno (1); fcemt (1), stcemt (1). 

§ 44. Bortfall af kons. (om R se § 45). 
1. e är den vanl. formen af »ej» (16 ggr; egh 1 gg). En¬ 

ligt den af Kock Arkiv 11: 138 ff. gifna förklaringen, jämförd 
med Ljudhist. 1: 85 och 202, har ett urspr. svagtonigt 
samnord. ceigl blifvit ceg/, hvilket i svagtonig ställning ytter¬ 
ligare, med förlust af 5 mellan de båda palatala vokalerna, 
gifvit cei > fsv. e (isl. ei). Mot denna förklaring, enligt hvil- 
ken e således vore etymol. identiskt med egh, talar, att det 
isl. ei och det fgutn. ai »icke», hvarifrån fsv. e näppeligen 
kan skiljas (jfr Leffler i Nord. tidskr. f. fil. NR 5: 79 not 2, 
Pipping Gutal. s. CVIII), icke tillåta denna förklaring, då i 
isl. 5 icke eljest i liknande ställning synes ha bortfallit och 
då diftongen i fgutn. ai svårligen kan härledas ur ett svag¬ 
tonigt ce/51. Det isl. ei (och sål. åfven fgutn. ai, fsv. é) för¬ 
klaras riktigt af Fritzner Ordbog (art. ei). 

2. I pripo (2; pripiu 1) har i bortfallit genom anslut¬ 
ning till nom. m. pripi (jfr Noreen Altschw. Gr. § 491. anm. 2). 

3. sipa (1) för vanl. sipan (6) är sannol. skriffel. Jfr dock 
Kock Arkiv 6: 32 not V, Beckman Sv. landsm. XIII. 3: 18 f. 

4. Skriffel är utan tvifvel äfven uizor (1; -orp 4). Jfr 
emellertid Noreen Altschw. Gr. § 308. 3 b. 

§ 45. Bortfall af R. 
I. I enstafviga ord. 
Former med och utan R växla: 1) nom. pl. m. pe (6): 

tuer (1); 2) dat. sg. se (1): scer (2); 3) pres. ind. sg. da (1): dar 
(1), far (1). 

Endast former med R förekomma: 1) adv. ncer (1); 2) 
prep. ur (2); 3) pres. ind. sg. cer (13). 

II. I flerstafviga ord. 
A. Efter a (ce) i ändeisen. 
R saknas alltid: 1) i första ledet af sammansättningar: 

iri 
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egnce balkcer, iorpa delu, fcestnapa mansins osv., smlagdt 12 
ggr (alla med andra ledet börjande med kons.); 2) nom. pl. 
m. arua (1), flokka (1), iorpattra (1); 3) f. pl. uapa (1); 4) f. pl. 
af adjektiv, böjda ord: alla (1), fira (1), prea (5), pria (1). 

Former med och utan R växla i (Ella (13): cellar (1). 

R kvarstår alltid i pres. ind. sg. klandar (2), orkar (1), 
laghcefpar (1), aucerkar (4). 

B. Efter i, e i änd. 

R saknas alltid: 1) nom. pl. m. af adjektiv, böjda ord: 
alle (3), fiure (1); 2) nom. pl. m. af best. art. kjapane (1), pcening- 
ane (2). 

Växling af former med och utan R äger rum: 1) f. pl. 
fcemte (1): fcemtir (1), fceslaer (1); 2) pres. ind. sg. koere (1), 
stcemne (2): kspir (2), sketir (1); 3) prep. firi (1), cepte (2): 
iuir (1). 

C. Efter u,.o i änd. 

R saknas i iorpa delo (delu) (2). 
Af ofvan anförda former böra sannol. det konsekventa 

firi å ena sidan och det konsekventa cer å andra betraktas 
som fall, för hvilka en särskild förklaring bör tillämpas; jfr 
om det förra Olson Ög. ljudl. s. 186 och där cit. litt., om det 
senare ofvan § 18. Frånsedt dessa, kan beträffande den roll, 
som fonetiska faktorer kunna anses ha spelat vid fördelningen 
af formerna med och utan R, anmärkas följande. 

Framför en i satssammanhanget följande kons. och i 
paus visar hskr. något större bortfall ån framför vokal eller 
h (jfr Brate Ä. Vestm. ljudl. 83 ff., Olson Ög. ljudl. 187 f.). 
I enstafviga ord saknas sål. R framför vokal eller h 4 ggr 
och kvarstår 5 ggr, under det att det frfr kons. eller i paus 
saknas 4 ggr och kvarstår 3; efter a i ändeisen äro siffrorna 
— första ledet af sammansättningar oräknadt — 7: 4 och 
18: 5; efter i, e i änd. 5: 4 och 8: 3; efter u, o saknas R 1 gg 
framför vokal och 1 gg frfr kons. Materialet är emellertid 
för litet för att tillåta några bestämda slutsatser. 

Det sist sagda gäller äfven beträffande akcentens bety¬ 
delse för frågan (jfr Kock Sv. landsm. XI. 8: 19 ff, Arkiv 
18: 142 ff.). Materialet synes dock visa något större bortfall 
i levissimusstafvelse än i stafvelse med starkare akcent. Ef¬ 
ter a i änd. saknas sål. R — frånsedt första ledet af sam¬ 
mansättningar — i stafvelse med levis 5 ggr och kvarstår 3 
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ggr, i stafvelse med levissimus l) saknas det 20 ggr och kvar¬ 
står 6; efter i, e i änd. äro siffrorna resp. 10: 6 och 3: 1; båda 
fallen af bortfall efter u, o förekomma i levissimusstafvelse. 
Vid sidan af de fonetiska faktorerna spåras emellertid äfven 
analogiska inflytanden vid fördelningen af former med och 

* utan R på olika ordkategorier. Jfr härom mera nedan un¬ 
der II. 

3. Hskr. E. 

Vokalerna i stamstafvelser. 

§ 46. a. 
a är den enda förekommande vokalisationen i pres. af 

»äga»: agher (2). 
§47. i. 
1. Endast med i (< y enl. den af Kock Arkiv 4: 163 

ff., Ljudhist. 1: 442 ff. framställda ljudlagen) förekommer 

fin (7). 
2. Endast med i (< ce enl. den af Kock Arkiv 4: 175 f., 

Ljudhist. 1: 224 f. omtalade ljudlagen) förekommer sighice (1). 
3. i växlar med ce i pres. af »gifva»: giuer (1): giceuer 

(1). Om uppkomsten af i jfr ofvan § 2. 2. 
§ 48. o, u. 
1. Växling af u och därur genom a-omljud uppkom¬ 

met o. 
Endast med o förekomma: for- (förfall osv. 4 ggr), of- 

(i ofsekir, of sot hvartdera 1 gg), sons (1). 
Endast u ha: vmbups man (1), wanbupit (1); laghfult (1); 

kuma (1), kumber (2); kuna (1), kunu (1); skulu (2). 
Af de anförda orden äro for-, of- och skulu ljudlagsen- 

liga, då af dessa inga former utan, resp. inga former med a 
i änd. finnas 1. funnits. F. ö. synes materialet, för såvidt nå¬ 
gon slutsats kan dragas, visa utjämning till förmån för o 
framför tautosyllabiskt n (sons), i öfriga fall till förmån för 
u. Utjämningen har sträckt sig äfven till sådana former, i 
hvilka a kvarstår i änd. efter kort rotstafvelse (kuma, kuna). 

0 Häri inräknade prea pria 6 ggr (jfr Kock Accentnierung 
s. 61) och cella 13 ggr, cellar 1 gg, det senare på grund af sin ton- 

löshet i satssammanhanget. 
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2. Prefixet »o-» har formen o- i ogilt (1), v- i vghur- 
maghi (1). Jfr ofvan § 22. 5. 

3. u är den enda förekommande vokalisationen i sum 
(5). Härmed stämmer, att i denna hskr. ändelsevokalen u 
öfverallt är bevarad (jfr ofvan § 3. 2). 

§ 49. *. 
ce är den enda förekommande vokalisationen i oet konj. 

(3). Jfr ofvan § 4. 1. 
§ 50. 0. 
0 står i ferstu adv. (1). Jfr ofvan § 5. 2 och § 24. 1. 
§ 51. ia : i*. 
De två enda förek. ex. ha ice : hicelper (1), sioeluer (1). 

I båda står ice frfr kakum. / + kons. Då det är att antaga, 
att äfven i denna hskns språk ia varit förlängdt i denna ställ¬ 
ning (jfr ofvan § 6 och där cit. litt.), bör väl den slutsatsen 
dragas, att här äfven långt ia blifvit ice. 

§ 52. iu, iö. 
1. Endast ett ex. på u-brytning af e förekommer, som 

väntadt under formen iu frfr u i änd. (jfr Kock Nord. tidskr. 
f. fil. NR 9: 284 ff.): fiughurtan (1). 

2. Den speciellt östnordiska brytningen frfr ngu har 
formen io i liongce pingh (2). Jfr ofvan § 26. 2. 

Åndelsevokaleraa. 

§ 53. Svarabhaktivokalen är vanligen e : eper, hicelper, 
niper osv. (16). 3 ggr står ce : balkcer (1), kumbcer (1), warpcer 
(1), 1 gg i: pf. p. nom. sg. m. foeslir. 

§ 54. a : ae. 

a är öfvervägande (33 ggr), men ce förekommer nästan 
lika ofta (24 ggr). Fördelningen är följande: 

a står: efter a i rotstafvelsen 10 ggr: fara (1), haua (1), 
sakan (1), staua (1), wara (1); annan (2), annat (1), gangas (2); 
efter e 1 gg: sea; efter i 5 ggr: sipan (2); fcemptina (1), lagh- 
lika (2); efter u 4 ggr: kuma (1), kuna (1), vtan (1), fiughurtan 
(1); efter ce 13 ggr: cella (12), pcemma (1). 

ce står: efter a i rotstafvelsen 6 ggr: gangce (4), mannce 
(1), standce (1); efter e 3 ggr: epce (2), sece (1); efter i 2 ggr: 
sighice (1), priggice (1); efter o (io) 4 ggr: bondce (1), iorpce delu 
(1), liongce pingh (2); efter g 1 gg: lyktce; efter ce 8 ggr: 
rcefstce balkcer (1), stcempnce (6), wcerice (1). 
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Materialet tyder icke på någon vokalharmonisk tendens. 
Däremot torde det vara af betydelse, alt i alla ex. med ce i 
and. detta står i stafvelse med svag levis eller levissimus. 
Dock föreligger icke heller någon genomförd fördelning 
enl. balansregler. Snarast torde öfvergången a > ce vara att 
förstå som en allmän öfvergång, som tidigast inträdt i staf¬ 
velse med levissimus och svag levis. Jfr f. ö. under II. 

§ 55. i: e. 
Hskr:n tillämpar den ofullständiga vokalbalansen. 
1. I öppen stafvelse står sål. i efter kort rotstafvelse 

i enkla tvåstafviga ord och i tvåstafvigt sammansättningsled: 
firi, taki, vghurmaghi osv., smlagdt 7 ggr. 

2. I öppen stafvelse står e efter lång rotstafvelse samt 
i flerstafviga enkla ord: alle, bape, epzere, domare osv., 
smlagdt 22 ggr. Undantag utgör det enda förekommande 
fallet af best. art. i stafvelse som ej är ordets sista: fcemptina 
(1). Hskr:n synes hår ha tillämpat samma regel som 
texthskr:n af vår lag (Olson Ög. ljudl. s. 92). — Endast sken¬ 
bart undantag är laghlika (2); jfr Kock Ljudl. s. 300. 

3. I sluten stafvelse står i i alla ställningar: daghin (1), 
fapir (1), bropir, forepisman osv., smlagdt 13 ggr. 

§ 56. Ingen växling o s u förekommer; u är öfverallt 
bevaradt: kunu, iorpadelu, fiughurtan, bropur, depnm osv., 
smlagdt 29 ggr. 

Konsonanterna. 
§57. g, gh. 
g kvarstår frfr n i tilsaeghn (1). Andra ex. saknas. 
§ 58. ng, ngh. 
I inljud skrifves alltid ng: leenge, gangas osv. 
I slutljud står 2 ggr ng : ping (1), malping (1) och 3 ggr 

ngh : pingh (1), liongaepingh (2). Jfr Olson Ög. ljudl. s. 108 
fl*, och där cit. litt. 

§59. j. 
Affrikation af palat. g betecknas i giceuer (1), gicerp (1). 
Däremot: gcerp (1). 

§ 60. p. 
Öfvergången fl >■ pt (Noreen Altschw. Gr. § 259. 2 a) 

föreligger i skiptis (1), cepte (1). Intet ex. på fl förekommer. 
§ 61. x (gxs, ghxs). 
Etymol. g -f- s tecknas gxs i Iwgxste (1), ghxs i loeghxstu 
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(1). Om ljudvärdet jfr Olson Ög. ljudl. s. 137 f. och där 
cit. litt. 

§ 62. z ([>z). 
Etymol. t s skrifves z i forfalz efier1) (1); etymol. <5 

4* s tecknas med kompromisskrifningen pz i epzere (1). Be¬ 
träffande ljudvärdet jfr ofvan § 16 cit. litt. 

§ 63. Konsonanternas kvantitet 
Endast med enkelt t förekommer ater (2). Förhållan¬ 

det mellan denna form och apter samt det däraf upp¬ 
komna atler (jfr ofvan § 39. 1) är dunkelt. Af de fram¬ 
komna förklaringarna synes mig den sannolikaste vara den, 
som Kock Ljudhist. 1: 387 (i anslutning till Wigforss i Från 
filol. fören. i Lund 3: 169 flf.) ger, enl. hvilken icke hufvud- 
tonigt aptr- utvecklats till ättr > ätr > ater, som så i stark- 
tonig ställning förlängts till äter. Emellertid kan härvid åf- 
ven analogiinflytande från andra partiklar ha gjort sig gäl¬ 
lande; särskildt torde växlingen mellan lång och kort vokal 
i det likljudande at: ät ha spelat en roll (jfr, ehuru delvis 
annorlunda, Kock a. arb. 1: 389). Mindre trolig synes mig 
den af Kock sist anförda ställe alternativt antagna förlusten 
af f 1. p framför tautosyllabiskt tr, sål. en direkt öfvergång 

% 

aflr 1. aptr > ätr. — I hvarje fall böra emellertid aptr, ätter 
och äter förklaras såsom etymol. identiska; de skiljas med 
orätt af Noreen Altschw. Gr. § 288. anm. 

§ 64. Inskott af kons. 
Regelbundet inskott af b mellan m och r föreligger i 

kumber (2). — Inskott af p mellan m och d *), m och n, m 
och t synes ha varit genomfördt i hskrrs språk, att döma af 
ex.: ncempd (1), stcempnce (6), stcempne (3); fcempt (2), fcempt- 
ina (1). 

§ 65. Bortfall af R. 
I. I enstafviga ord. 
R saknas i pe (1). 
Däremot kvarstår R i forser (1), cer (2). 
II. Flerstafviga ord. 
A. Efter a (ce) i änd. förekomma blott /Mösa former: 

1) första ledet af sammansättningar: iorpce delu (1), rcefstce 

*) Om inskottet af t mellan U och s, se Kock Ljudl. s. 426 
flf., Noreen Altschw. Gr. § 254. 1. 

’) Jfr nedan under II. 
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balker (1); 2) gen. sg. m. o. f.: epce (1), lyktce (1); 3) nom pl. 
m. epce (1); 4) pres. ind. sg. staua (1); 5) konj. cella (12). 

B. Efter i, e i änd. 
R saknas: 1) i nom. pl. alle (1); 2) prep. firi (7), cepte (1). 
Former med och utan R växla: pres. ind. sg. ofsekir 

(1): berse (1), stcempne (3), wcende (1). 
Som synes har R så godt som öfverallt bortfallit. Om 

cer, som utgör 2 fall af de 4 undantagen, jfr ofvan § 18. 
F. ö. är materialet tydligtvis för litet för att tillåta nå¬ 

got uttalande om de faktorer som reglerat växlingen. 

4. Hskr. M. 

Vokalerna i stamstafvelser. 

§ 66. a. 
1. a är den enda förekommande vokalisationen i pres. 

ind. o. konj. af »äga» : a (14), agher (1), agho (4), agha (2), aghe 
(3); däremot i pr. p.: iorpceghanden (3), malsceghande (6). Jfr 
om fördelningen af a och ce Olson Ög. ljudl. s. 4, 65. 

2. Endast former utan labial-omljud visa »någon»: 
naquar (1), naquat (1), nacrom (1) samt dat. sg. m. hanom 
(30). Jfr beträffande det förra Söderberg U-omlj. s. 82 ff, 
beträffande det senare Kock Sv. landsm. XII. 7: 7, Noreen 
Altisl. Gr.* § 75. 

3. a står för väntadt eller vanligare ce i alla konj. (1; 
med ce 50), namna (1; med ce 13), vapia fcest (1; med ce 3). 
Beträffande växlingen a: ce i vap : vcep jfr Noreen Geschichte* 
§ 191. 2, Brate Bezz. Beitr. 11: 195 f., Walde Auslautgesetze 
s. 188. De två förstnämnda äro sannol. blott skriffel. Be- 

•• 

träffande alla jfr dock Olson Og. ljudl. s. 7 f. och där cit. 
litt.; namna beror naturligtvis, om det är afsedt, på anslut¬ 
ning till namn. 

§ 67. e. 
e står för väntadt ce i et konj. (1; cet c. 60, jfr § 70. 2). 

Då inga andra ex. på e för ce förekomma, är väl denna form, 
som eljest kunde förklaras genom öfverg. cé > e i svagtonig 
ställning (Kock Ljudhist. 1: 218 f.), blott att betrakta som en 
tillfällig skrifning eller skriffel. 

§ 68. i. 
1. i (< y enligt den af Kock Arkiv 4: 163 ff., Ljudhist. 
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1: 442 ff. framställda ljudlagen) är den enda förekommande 
vokalisationen i firi (ett 60-tal ggr) och iuir (3). 

2. i står som biform till ce i tuiggia (1; tuceggia 3). I 
beror här på analogi från sammansättningar: an(nat)-tuiggia, 
bape-tuiggia, i hvilka ce > i enl. den af Kock Arkiv 4: 173 f. 
omtalade ljudlagen, eller på inflytande från priggia (Kock a. 
st. not, Ljudhist. 1: 226, Olson Ög. ljudl. s. 31). 

3. i står för väntadt e i fians gen. sg. best. form af fce 
(1 gg; fear 1 gg). Formen torde, som jag redan Ög. ljudl. s. 
18 antagit, böra förklaras såsom härrörande från en dial., i 
hvilken liksom i fgutn. i ;> I framför vokal. Att någon så¬ 
dan eller sådana dial. funnits inom fornöstgötskan synes 
framgå bl. a. däraf, att äfven hskr. C har denna form (se ne¬ 
dan § 91. 8). Jfr numera äfven Kock Ljudhist. 1: 150 f. Jfr 
f. ö. nedan under 11. 

§ 69. o och u. 
1. Växling af u och däraf genom a-omljud uppkom¬ 

met Ö. 
Endast med o förekomma: acomo (3); of- (seker, -sot) 

(2); borghan (1), for prep. (1), for- i sammansättningar: for- 
fal (14), forficeti (1); fornafceprene (3), korn (1), moipgiald (1), 
orkar (9), vizorp (7). 

Endast u visa : (dom-, gislinga-, opul-) brut (3); buz epa 
(1), ater buz (1), bupin, -it (3); fulla, fult etc. (4); kumber (15), 
cuma (6), cumin, -it (2); kununger, kunungx etc. (16); lups 
eper (2); luter, lut, luti, lutskipler (smlagdt 11 ggr); sculu (4), 
sculde (3); grinda stulpa (1); swrit (1), oswrnom (2); i vite (3). 

Af de anförda formerna äro borghan, for, for-, of- 
samt kununger, sculu, sculde, wlte ljudlagsenliga, då af dem 
inga former utan, resp. inga former med a i änd. fin¬ 
nas eller funnits. F. ö. visar materialet, att utjämning skett 
till förmån för o frfr r -f- kons., att döma af det enda ex. 
stulpa däremot icke frfr kakum. / + kons. Huruvida o före¬ 
dragits framför enkelt r, kan ej afgöras, då det enda hithö¬ 
rande fallet pf. p. swrin, swrit förklaras enl. Kock Ljudhist. 
2: 88 f. I öfriga fall har — med undantag för acomo — ut¬ 
jämningen gifvit u till resultat. Vanskligt är emellertid att 
härvid förklara den olika riktning utjämningen tagit i cuma 
(etc.) och acoma. Om den af Hultman Hälsingei. s. 291 och 
Kock Ljudhist. 2: 71 f. antagna dial. ljudlagen: o > it frfr 
mb tillämpats äfven i denna hskr:s språk, kunde visserligen 
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u i cuma (etc.) ha förallmänligats genom inflytande från 
pres. kumber, men det är dock svårt att förstå, hvarför o 
segrat i acoma, då detta ord i de flesta formerna har änd. 
u, och då f. ö. i lagens språk utom frfr r -f- kons. en be¬ 
stämd tendens att föredraga u gjort sig gällande. Möjligen 
är förklaringen den, att i acoma den urspr. semifortis 
på penultima reducerats till levis och att dess o sål. är att 
likställa med ändelse-o efter lång rotstafvelse (hsknn till- 
lämpar balanslagen på u: o, se nedan § 77). Härmed stäm¬ 
mer det bra, att äfven ultima har o, då förutsättningen här¬ 
för sannol. är, att ordet uttalats som enkelt (jfr § 77. I)1). 

2. o är den enda förekommande vokalisationen i som 
(c. 65 ggr). Härmed stämmer, att vokalbalansen tillämpas 
på u : o; jfr ofvan § 3. 2 och där cit. litt. 

3. o- är den normala formen af prefixet »o-» : ogilt, 
olagh osv., smlagdt 24 ggr. Undantag utgör vgburmagha (3). 
Jfr ofvan § 22. 5 och nedan § 77. 2 d med not. 

4. o står som en sällsynt variant till 0: forra adv. (1; 
farra 1; dessutom far adv. komp. 12, ferster adj. superi, o. 
ferst(o) adv. superi, smlagdt 13) samt i edzoret (1; epzere 
4). Om växlingen 0:0 i det förra jfr Noreen Geschichte* 
§ 50 e, Kock Arkiv 8: 259 not, Dens. Ljudhist. 2: 19. — Edzoret 
är sannol. blott skriflel. Jfr emellertid dels Olson Ög. ljudl. 
s. 48, dels Kock Ljudhist. 2: 45 f. 

5. u är den enda förekommande vokalisationen i huwp-, 
huwz-, hvartdera 1 gg. Jfr Kock Ljudl. s. 478, Ljudhist. 1:420 
f., Olson Ög. ljudl. s. 51. 

6. Endast med u förekommer burt adv. (I)1). Om vo- 
kalisationen i detta ord jfr nedan 8 92. 4. 

§ 70. ae. 
1. ce växlar med a i pres. af »låta»: lasta (3): lata (3). 

Enligt det vanliga och utan tvifvel riktiga antagandet för- 
skrifver sig ce från det urspr. i-omljudda presens (jfr t. ex. 
Noreen Altschw. Gr. § 544. anm. 1 och 561. anm. 4). Det bör 
måhända tilläggas, att då omljudet i detta verbs presensfor- 

*) Ofvanstående är skrifvet under den förutsättningen, att 
vokalen i penultima är kort o. Prof. Kock gör mig uppmärksam 
på (jfr Hultman Hälsingei. s. 281 not 2) att den kan vara långt 
o (nom. -*kväma — jfr isl. kvåma —: obl. -kömu <C -*kvämu, se¬ 
dan genom utjämning äfven nom. -köma). 1 så fall hör ordet ej 
hit, och äfven ultimas vokal är regelbunden. 
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mer äro jämförelsevis vanligt i fsv., under det att det i andra 
verb är sällsynt, detta kan sammanhänga med verbets ofta 
förekommande användning i tonlös ställning i satsen; jfr 
näml. öfverg. a > ce i ord som ofta förekomma relativt oakcen- 
tuerade (Kock Ljudhist. 1: 204 ff.). 

2. ce är den normala vokalen i cet konj. (ett 60-tal ggr)* 
Jfr ofvan § 4. 1. Om biformen et se § 67. 

3. ce står i csntiggia (2), en äfven annorstädes i fsv. 
förekommande biform till vanligare former med a i första 
ledet: ant(w)iggia, annat(w)iggia etc. Växlingen förklaras af 
Kock Ljudhist. 1: 319 f. — i väsentlig öfverensstämmelse med 
Falk o. Torp Et. ordb. (art. enten) — så, att cen(t)- uppstått 
ur samnord. cein(t)- »ett»-, formerna med a däremot ur annat- 

»ettdera». I MELL s. XVIII har jag anmärkt, att äfven for¬ 
men an(t)- kan förklaras som ett urspr. »ett-» (urnord. ain(t)- 
> an(t)- i sammansättning med fortis på andra och semifor- 
tis på första ledet; jfr Kock Ljudhist. 1: 336 fT.). — Emel¬ 
lertid framhåller Kock å först anförda ställe äfven möjlighe¬ 
ten däraf, att alla formerna af ordet kunna gå tillbaka till 
ett urspr. annat-twceggia. Särskildt den omständigheten, att 
isl. endast känner detta senare bildningssätt för motsv. ord, 
gör mig benägen att tro, att så är fallet. Dock är det icke 
säkert, att te-formerna på ljudlagsenlig väg uppkommit; de 
kunna bero på analogiinverkan från det därmed i satsen 
normaliter förbundna cElla. 

4. ce är den enda förekommande vokalisationen i pres. 
af »gifva» och »säga»: gcEua (2), gcEuer (5); sceghia (5), scEgher 

(8). Det förra representerar, om den af Hultman o. Kock 
(jfr ofvan § 2. 2) gifna förklaringen af växlingen ce: ii detta 
ord i fsv. är riktig, den urspr. starktoniga formen. I det 
senare skulle ce ljudlagsenl. blifva i i de former, där i följde 
i änd. (Kock Arkiv 4: 175 f., Ljudhist. 1: 224 f.), men kvar¬ 
stå i öfriga; i vår hskr. har utjämning skett till förmån 
för ce. 

5. ce växlar med 0 i pres. af »göra»: gcer (6), gceri (1), 
g(i)cEra (8): gar (1), gera (2) och med io i pret. gcerpe (1): 
giorpe (4). Om vokalväxlingen i detta ord se ofvan § 4. 2 
cit. litt. 

6. ce och 0 växla i tucEsuccre (1): tucesiwre (1). Formen 
s(u)0re är den i fsv. vanliga (som ingår i t. ex. epsere, men- 

s(u)ere), en ta-stam bildad på afljudsstadiet ö: s(w)öria > 
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sjetre1). Formen -sucere, som synes förekomma blott i hskr. •• 
af Ostgötalagen, torde vara en ombildning af -s(u)0re genom 
påverkan af suceria. 

7. ce står för väntadt e i cen räkn. (1 gg; en, et osv. 
12 ggr). Då eljest intet spår af öfvergången é > ce frfr den¬ 
tal (Kock Ljudhist. 1: 152 ff., Olson MELL s. XVIII) förekom¬ 
mer, bör kanske formen, om den är afsedd, snarast förkla¬ 
ras genom monoftongisering af samnord. cei > öé frfr kons.- 
grupp i stafvelse med akc. 1 (Kock a. arb. 1: 196 ff.). 

§ 71. o. 
1. Öfvergång y > 0 (enl. den af Kock Arkiv 5: 50 ff., 

Ljudhist. 1: 453 ff. framställda ljudlagen) föreligger i b0rias 
(1). Osäkra ex. på denna öfvergång äro däremot de konse¬ 
kventa t0lftar epa (1), tucetelflar (4), prce tel fler (4). I dessa 
ord kan 0 näml. bero på i-omljud af ö, analogiskt inkommet 
från tolf (se Kock Ljudhist. 1: 454). Öfriga ord, som kunde 
falla under ljudlagen, förekomma blott med y: dyl (3), dylia 
(6), fylgher (1), fylgpe (1), fy Ig po (1); syn (1); yucersto (7). 

2. 0 växlar med e i p0m (10): pem (19). Jfr ofvan 
§ 5. 3. 

3. På missförstånd bero l0pes ep s. 16 r. 3 (för lufs e/>) 
och Lesnom s. 18 r. 29 (för leznom). 

§ 72. ia : ise. 
1. Mot hvad som är det vanl. i fastlandssv., men i öfver- 

ensstämmelse med fgutn. föreligga brutna former i bioera (4) 
och miceta (miata) (2). Jfr härom Kock Arkiv 17: 174 ff. 

Likaledes i öfverensstämmelse med fgutn. möter diftong 
i hioer adv. »här» (1; hcer 2 ggr). Utanför fgutn. förekommer 
denna form af adv. »här» eljest blott (3 ggr) i den östgötska 
Söderköpingsrätten (jfr Pipping Gutal. LXXVII not 3). Att 
iae här är a-brytningsdiftong, visar fgutn. hiar (jämte hier; 
se Pipping Ardrest. 51 f., Gutal. ordbok). Den fordrade grund¬ 
formen *hera är emellertid svår att förklara. Att den skulle 
vara identisk med fht. hera (Noreen Altschw. Gr. § 471. 5) 
förefaller mig mindre sannolikt, i synnerhet därför, att bet. 
af det fht. ordet (fht. hera = hit) ej är densamma som af det 
fsv. Har ett *héra (<. her + o, jfr Noreen Altschw. Gr. § 
472. B. anm. 2) > hera i oakc. ställning (jfr Kock Ljudhist. 

*) Annorlunda, men oriktigt. Brate Ä. Vestm. ljudl. s. 63 not. 
Jfr Olson Ög. ljudl. s. 48, 68, Kock Ljudhist. 2: 45 f. 
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1: 147) och detta genom brytning ;> hiara, hvars diftong 
sedan stundom införts i höer, så att detta blifvit hiar > 
hicer ? 

2. Fördelningen af ia och ice är följande. 

Kort ia har i allmänhet blifvit ice : bicera (4), ficeti (2), 
ficepertiug(t) (2), hicer (1), icemlanga (1), skicel (1). Det sista or¬ 
det synes visa, att i denna hskns språk ia icke, såsom i text- 
hskr.s (jfr Olson Ög. ljudl. s. 74), förlängts frfr ensamt ka- 
kum. /. — I några fall växla dock ia och ice : iamnapa (1): 
icemnapar (2); miata (1): mioeta (1); iak (1): ice k (3). I de två 
första har väl öfverg. till ice fördröjts på grund af följande 
stafvelses a (Kock Arkiv 5: 378 f.). I iak : icek beror växlin¬ 
gen på växlande betoning (i svagtonig stafvelse öfvergår som 
bekant i fsv. ia i allmänhet icke till ice). 

Långt ia (etymol. långt eller förlängdt frfr kons.-för- 
bindelserna Id, ng, r -f- kons., kakum. I 4- kons.) kvarstår: 
pianist (1), giald, gialdet etc. (smlagdt 9 ggr), sotta siang (2), 
fiarpa (2), fiarpunger (1), fiarpungx (8), iarl (1), sialuer, sial/s 
etc. (smlagdt 18 ggr). 

Särskilda fall utgöra: iaka (1) och siax (1): sicex (3). I 
det förra är enl. Kock Arkiv 5: 373 diftongen urspr. lång (jfr 
isl. jåtta). Det nysv. jaka visar dock, att i detta ord ia fa- 

• kultativt varit kort i fsv. Har så varit fallet i vår hskns 
språk, förklaras ia för väntadt ice genom inflytande från adv. 

•# 

ia (hvarom se Lidén Arkiv 3: 235, Olson Og. ljudl. s. 75) eller 
genom ändeisens a (jfr strax ofvan). — I ordet »sex# är ia 
analogiskt infördt från ordningstalet siatte (< *siahta c *sehta, 
Lidén a. st. s. 238). I *siahta har ia förlängts framför ht; 
men om äfven före denna förlängning ia öfverförts till kardi¬ 
naltalet, kan i detta ha funnits en växling mellan kort och 
lång diftong, hvaraf växlingen ice: ia är en reflex. 

Jfr f. ö. beträffande ia: ice i vår hskr. Kock Arkiv 
5: 373 fT. 

§ 73. iu : io. 

1. Den i fsv. vanliga fördelningen af genom u-brytning 
uppkomna iu och io (Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 8: 284 ff.) 
föreligger i fiughurtan (14 ggr): hiolt (1). 

2. Den genom den speciellt östnord. brytningen frfr 
ngu uppkomna diftongen har formen io i det enda förekom¬ 
mande ex.: liongaping (8). Jfr ofvan § 26. 2. 
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Åndelsevokalerna. 

§ 74. Svarabhaktivokalen är normaliter e : hauer, ligger, 
sialuer osv. Undantag utgöra yucersto (7), i hvilket egendom¬ 
ligt nog konsekvent skrifves ce1) samt tre fall, i hvilka vo¬ 
kalen är vokalharmoniskt bestämd af föregående stafvelses 
vokal: markar (1), prcetelfb&r (1), pucebalflar (fel för tuce-) (1). 
— Bipar pres. af bipa (1) är sannol. icke att betrakta som 
starkt böjd form (jfr Olson Ög. ljudl. s. 80 not 1). 

§ 75. a : e. 
Den normala änd.-vokalen är a : alla, epar, vtan, vceria 

osv. jE förekommer icke (jfr not 1). Däremot står i några 
få fall e för väntadt a: malsceghande dat. sg. s. 21 r. 5, stande 
inf. s. 14 r. 32, stcemnes pres. ind. pl. s. 13 r. 16. Någon öf- 
vergång a > e föreligger här dock sannol. icke. Beträffande 
dat. sg. malsceghande jfr Noreen Altschw. Gr. § 440. anm. 1. 
De två öfriga torde bero på tillfällig förväxling af skrifvaren. 
— Omvändt förekommer a ett par ggr för e : nom. pl. m. 
alla s. 19 r. 19, agha för pres. konj. aghe s. 23 r. 22. 

§ 76. i :c. 
1. I öppen stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 

enkla tvåstafviga ord samt i tvåstafvigt saramansättningsled: 
firi, ficeti, haiii, luti, osaki osv. (smlagdt c. 92 ggr, däraf firi 
c. 60). 

2. I öppen stafvelse står e efter lång rotstafvelse samt 
i enkla flerstafviga ord: aghe, alle, epe, fcemte, af hcende, stauape, 
kununge, soknare osv. (smlagdt c. 250 ggr). Undantag utgöra 
blott vndi (1; ingen form med -e), cefli (1; cefle 4), i hvilka i 
sannol. beror på inverkan från de kortstafwga iui och firi 
(Kock Ljudl. s. 252, 254) samt rikisins (1). Intet undantag 
utgör däremot sannol. viti »bevise» (5); se Kock a. arb. 
s. 253. 

3. I sluten stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 
enkla tvåstafviga ord och i tvåstafvigt sammansättningsled: 
bupin, iuir, cumit, takin, scerlytis osv., smlagdt 25 ggr. 

*) Denna form måste näml., då någon växling a : ct i änd. 
eljest icke förekommer i hskr., snarast anses representera en grund¬ 
form yfrst-, ej yvarst- (om dessa båda superl.-bildningar jfr Noreen 
Altschw. Gr. § 469). 
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4. I sluten stafvelse står i regel e efter lång rotstaf- 
velse och i flerstafviga enkla ord: aldreg, aller, baper, bepes, 
beten, fanget, fylgher, gialdet, Lästes, iorp ceghanden, epzeret, 
laghwnnen osv. (smlagdt 89 ggr). I några fall står dock 
i: fallin pf. p. (1), huarghin (1), huarghins (1), huilikin (1), 
pcessin (2), cengin (2); ncemnis (1), stcemnis (1), ingcerpis (1); s:a 
11 ggr. 

Hsknn har sål. väsentligen, men ej fullständigt, genom¬ 
fört den fullständiga vokalbalansen. Det bör måhända anmär¬ 
kas, att af de under 4 anförda undantagen i i 3 fall står fram¬ 
för s, i 4 af de öfriga omedelbart efter palatal kons., i 2 efter 
ss, hvilket synes visa, att öfvergången i > e fördröjts dels af 
ett följande s (jfr Kock Ljudl. 272 f.), dels af en föregående 
palatal eller palataliserande kons. (jfr Kock Ljudl. 254; be- 
träffande den palataliserande inverkan af ss se Olson Og. ljudl. 
s. 28 och där cit. litt.). 

Särskilda fall utgöra: 
5. bestämda artikeln. I denna står e i alla ställningar: 

daghenom, sakena, epenom, pingeno, fcemtena; dag hen, saken, 
laghen, vinen; epen, garpen, iorpen, synen; ncemdenna, fcemt- 
enne, laghasoknenne; fcestnapa manzens; edzeret, gozet, malet 
osv. Det enda undantaget är rikisins (1), där i väl beror på 
inflytande från /-et i de föreg. stafvelserna. Om best. art:s 
vokal se Kock Ljudl. s. 288 ff. 

6. vissa afledningsändelser. a) änd. -ine tillämpar ba¬ 
lansregeln: fceprene (11). b) i -lik- står e 1 gg: olagleca, i 3 
ggr: huilikin (1), laglica (1), varlica (1). c) i -ind, -ing- och 
-ist står blott i: sanninda mcen (1); pcenninga (9), stcemn- 
ing (1), virpning (1), (fiarpungs-, hcerces-)hefpinge (2); pianist 
(1). Om växlingen e: i i afledningsändelser se Kock Ljudl. 
s. 297 ff. 

7. I st. f. väntadt e förekommer 1 gg oe: pres. ind. sg. 
fcellcer och 1 gg e : epzere. Båda torde vara att betrakta som 
skriffel (dittografi). Beträffande det förra jfr dock Larsson 
Söderm.-l. spr. I: 88, Kock Arkiv 12: 248 f. 

Jfr f. ö. beträffande växlingen i: e Kock Ljudl. s. 252 ff. 
§ 77. u : o. 
Hsknn tillämpar den fullständiga balansen. 
1. Efter kort rotstafvelse står sål. u i enkla tvåstafviga 

ord och i tvåstafvigt sammansättningsled i såväl öppen som 
sluten stafvelse: huru, samu, aghsaghu; daghum, fiughurtan, 
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huwp- osv. (smlagdt 39 ggr). Undantag utgör acomo (3), sannol. 
beroende därpå, att ordet i saknad af ett enkelt subst. *koma, 
med hvilket det senare ledet kunde associeras, uttalats som 
ett enkelt ord; jfr ofvan § 69. 1. 

2. Efter lång rotstafvelse samt i enkla flerstafviga ord 
står o: andro, kirkio, iorpa delo, avcerkapo; opolbrut, ertogh, 
androm, enom, kepom, iorpceghandom osv. (smlagdt c. 155 
ggr, däraf änd. -om c. 85 ggr). 

Undantag utgöra: 
a) änd. -um 3 ggr: domarn, hcelghum, quipafullum. Jfr 

Kock Ljudl. s. 203 fif. 
b) nom. f. sg. annur 1 gg (annor 1). Jfr Kock Ljud- 

hist. 1: 421. 
c) konsekvent afledningsänd. -ul, -uld och -ung: hemula 

(7), hemuls-(man, -ep) (5), hemuld (5); kununger (16), fiarp- 
unger (9) — samt ordet biscuper (7). Jfr Kock Ljudl. s. 
215 ff. 

d) ordet vghurmagha (3). Möjligen har emellertid i 
detta ord det urspr. långa u-et i första stafvelsen förkortats 
vid fakultativ akcentuering med fortis på ordets senare sam- 
mansättningsled, i hvilket fall u i mellersta stafvelsen kunde 
tänkas bevaradt i analogi med sammans, som fiughurtan, 
huwp-mal etc. (jfr 1 ofvan)1)» 

Konsonanterna. 

§ 78. d. 
d står för väntadt p i adalfcest (6) *). Skrifningen är att 

jämföra med det i texthskr. af Östgötalagen 1 gg förekom- 
mande adalkunu (Olson Og. ljudl. s. 98). Som a. st. anmärkts, 
kan man näppeligen i denna enstaka form se spår af en bör¬ 
jande öfverg. Ö > d i oakc. ställning (jfr Kock Arkiv 11:152). 
De relativt många skrifningarna synas emellertid antyda ett 
uttal med explosiva, hvilket i så fall möjligen beror på infly¬ 
tande från ralågt. adel-; jfr fsv. adhel-Brn < mlågt. adel-arn; 

J) Härigenom skulle också förklaras, att det negerande pre¬ 
fixet i detta ord bibehållits under formen u- gentemot o- i öfriga 
fall (jfr ofvan § 69. 3). 

*) Klemming läser Småstycken på forn svenska s. 85 r. 9 
nedifrån oriktigt apal-; jfr ofvan s. xi not. 
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jfr åfven fsv. adhal-barn: mlågt. adelkint äfvensom mlågt. 
adelbroder »äkta broder». 

§ 79. g. 
1. g motsvarar äldre 5 genom öfverg. 3 > g frfr 6 (Kock 

Nord. tidskr. f. fil. NR 9:140 ff., Larsson Söderm.-l. spr. I: 109 
f., Ottelin Cod. Bur. 1: 74 f.): fglgpe (1), fglgpo (1), lagpe (1), 
sagpe (1), manhoelgpa [mal] (1). 

2. g motsvarar äldre 3 i ställning frfr n : egtt (4), til 
soegn (2). Huruvida ljud värdet år 5 (jfr Noreen Altschw. Gr. 
§ 34. b) eller g (jfr Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 9: 149 ff.) 
kan ej afgöras. 

3. g står (utom i nämnda fall) för äldre 3: 
a) så godt som konsekvent i ställning frfr annan kons.: 

laglica (1), olagleca (1), hsgmcele (1), laggiort (2), lag callap 
(1), lagman (-manz etc.) (3), lagsaghat (1), lagsaghu (2), lag- 
skilda (1), lagstcemd (1), lagvart (1). Undantag utgöra blott: 
laghganget (1), laghskipt (1). 

b) ofta i slutljud: ficepertiug (1), kniflag (1) samt (konse¬ 
kvent) eg (c. 110 ggr) och aldreg (6). I alla står g i relat. oakc. 
ställning (eg användes sannol. i fsv. som nu vanl. obetonadt 
i satsen). — Däremot står gh i liknande fall: manadagh (1), 
stcemnodagh (2), olagh (4), lanzlagh (1), ertogh (3). 

Då gh eljest användes på regelbundet sätt, år det tro¬ 
ligt, att g här står som tecken för explosivan g. Hsknn har 
sål. tillämpat följ. ljudlag: 3 > g 1) i ställning frfr kons. 2) 
i slutljud i relativt oakc. ställning. De relativt många skrif- 
ningarna med gh i senare fallet i ord sådana som manadagh, 
lanzlagh etc. förklaras lätt genom anslutning till resp. enkla 
ord. — Såvidt jag vet, har någon sådan ljudlag ej uppvisats 
för någon annan fsv. hskr. (jfr emellertid nedan § 104); be¬ 
träffande öfverg. 3 > g i svagtonig ställning jfr dock Kock 
Arkiv 11: 146 ff., Noreen Altschw. Gr. § 258. 2 c. 

4. g står som tecken för af 3 frfr t uppkommet /r-ljud: 
Iwgt (1), sagt (5), ficepertiugl (1), en kompromisskrifning (i st. 
f. etymol. Iwght etc.), som sannol. är föranledd däraf, att i 
allmänhet frfr kons. skrifves g, ej gh (se 3 a ofvan). 

§ 80. i. 
i betecknar affrikation af palat. g i gicera (1). Vanl. skrif¬ 

ves dock g: gcer, gcera etc. (smlagdt 14), ingcerpis (1), gceuer, 
gceua (smlagdt 7); gsr, gera (smlagdt 4). Efter k skrifves 
aldrig i: kcennes, kcera, kapa osv. 
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§81. p. 
1. Öfverg. f > p frfr s (Noreen Altschw. Gr. § 259 b) 

föreligger i lups epe(nom) (2). Det är emellertid ovisst, om 
denna öfvergång tillhör hskr:s språk; jfr nedan under 11. 

2. Öfverg. f > p frfr t (Noreen Altschw. Gr. § 259 a) 
visa: skipta vb (9), skipte sbst. (1). Däremot kvarstår/i: 
talflar epa (1), prcetelflar (2), tucetelftar (2) samt cefle(r) (10). 
I de tre förstnämnda förklaras f genom inflytande från tolf. 
Det konsekventa f i det sista synes antyda, att relativ tonlös- 
het verkat hindrande för öfverg. fl > pt (jfr Olson Ög. ljudl. 
s. 124 f.)? 

§ 82. t och t>. 
t står för väntadt p i Tcessin, första ordet i RB 2 (s. 19 

r. 18). Omvändt står p för t i pucebalfler s. 22 r. 3. Båda 
äro utan tvifvel skriffel. Det förra är en initial (troligen in¬ 
satt senare än texten i öfrigt); i dylika förekomma ofta skrif¬ 
fel. puce- åter beror väl på inflytande från det närstående 
prce- (partiell dittografi). 

§ 83. x (gx). 

1. Etymol. k -{- s och 5 -f- s tecknas x: tax mal (1); 
viperlaxere (3). 

2. Etymol. q -f- s tecknas med nx i kununx rcefst (1), 
med ngx i: fiarpungx-(ncemd etc.) (6), kunungx (7) *)> pingx 
(3). Jfr Noreen Altschw. Gr. § 264. Därjämte förekommer 
etymol. stafning: fiarpungs (1), pings (4). 

§ 84. z (dz). 
1. Etymol. t 4* s, & + * och d -f s tecknas vanl. z: 

knuz (1), vizorp (7), falz (4)*), manz(ens) (4)*), scenz *) adv. 
(1); buz epa (1), ater buz (1), bez (1), gozet (1),* huwz- (1), 
hcercez- (7); gialz (1), lanz (2), lanzlagh (1). Undantag utgör 
edzjare (5), som egendomligt nog konsekvent har denna 
stafning. 

2. z står för väntadt s i fceldez (1). Om ljudvärdet jfr 
Kock Ljudl. 426 ff., Skand. Archiv 1: 49 ff., Olson Ög. ljudl. 
s. 141 f. 

§ 85. Konsonanternas kvantitet 
1. Förlängning af kons. föreligger: 

*) Därjämte 1 gg: kunugx; jfr nedan § 87. 5. 
*) Om inskottet af t mellan ll -f- s och nn -j- s se Kock 

LjudL 426 ff., Noreen Altschw. Gr. § 254. 1. 

IV 
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a) i ställning efter lång vokal i ord med akc. 1 (Kock 
Arkiv 7: 350, Accentuierung s. 118 f., Noreen Altschw. Gr. § 
297. 1): flcerre (1). 

b) frfr i (jfr Noreen Altschw. Gr. § 296. 1) i vcerria (1); 
sittia (1), soettia (4). Däremot står enkelt r och t: vceria (16), 
suceria (7), huaria (1), huariom (1); sitia (2), fly t ia (1). En¬ 
dast enkelt förekommer / frfr i: dylia (6), scelia (1), vitia (4), 
vcelia (1). 

Blott skriffel eller missförstånd är ncempdenna s. 19 r. 8 

för -ena och skriffel utan tvifvel äfven tompttenna för tompt- 
enna s. 15 r. 1—2. 

2. Förkortning af kons. 
1. Urspr. långt t har förkortats enl. den af Noreen Om 

behandl. af lång vokal etc., Altschw. Gr. § 304 gifna regeln i: 
natom (1), rceta (1), vcete (1)l). Analogice står enkelt t i rceter 
subst. (1). Vanl. kvarstår emellertid tt äfven i den ställning, 
där förkortning enl. regeln skulle inträda: atte (1), atto (1), 
hoette (3), matte (3), sotte (1), dessutom ljudlagsenl. i: rcetter 
subst. (1), sotta siang (2), iorp attara (1). 

2. Endast med enkelt t förekommer ater (3), ater buz 
(1), atran (= ater han). Jfr § 63. 

§ 86. Inskott af kons. 
1. Inskott af b och d är regelb.: cumber, alder, andr¬ 

om osv. 
2. Inskott af p saknas mellan m och d *) och mellan m 

och n: ncemd, stcemdo; stoemna, iamnapa osv. Mellan m och t 
förekommer p konsekvent i tompt (4); men då p f. ö. saknas 
äfven mellan m och t: fcemt (c. 40), fcemte (2), fcemtan (1), 
ncemt (3), oncemt (3), flri ncemt (2), stcemt (2), visar detta, att 
i tompt p (< f genom öfverg. f > p frfr /) kvarstår sedan 
äldre tid. Om den af Kock Arkiv 15: 345 f. framställda lagen 
för utvecklingen af urnord. mf är riktig, har man väl snarast att 
tänka sig saken så, att *tomfl uppstått genom kontamination 
af töft- (< tumft-) och tömt- (i sin ordning en kontamination 
af töft- och tummit-). Möjligen är dock den uppfattningen 
riktigare, som Kock tidigare (Arkiv 9: 142) uttalat, enl. hvil- 
ken blott tautosyllab. mf > fl I så fall har tomft- (i gen. 
tomftar etc.) ljudlagsenligt bevarat f 

J) Skriffel är rceti (för rcet) s. 27 r. 1. 
*) Jfr nedan under II. 
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§ 87. Bortfall af kons. (beträffande R se § 88). 
1. d har bortfallit mellan n och b i lanboe (6). 
2. h har bortfallit i början af ord som enklitiskt ansluta 

sig till ett föregående i följ. fall: atran (1), firin (1), utan a 
(fel för vtana) (1). 

3. t har bortfallit mellan f och s i prcetalfs (2), tucetelfs 

(2) O- 
4. u har bortfallit efter t i svagtonig ställning i centiggia 

(2). Jfr Kock Arkiv 9: 143 ff. (mindre lyckligt är regeln for¬ 
mulerad af Noreen Altschw. Gr. § 252. 2 d). 

5. Ett ex. på den af Noreen Geschichte* § 189. 6, Altschw. 
Gr. § 318 och Ottelin Cod. Bur. 1: 89 f. påvisade på dissimila- 
tion beroende förlusten af q i änd. -ing, -ung föreligger väl 
knappast i det enstaka kunugx s. 25 r. 2 (kununger, -e, kun- 
ungx smlagdt 15 ggr, kununx (1); pcenninga 9 ggr, stcemning 
1 gg, virpning 1 gg). 

§ 88. Bortfall af R. 
I. I enstafviga ord. 
R saknas alltid: 1) nom. sg. m. by (3); 2) nom. pl. pri 

(2); 3) f. pl. pa (1). 
Former med och utan R växla: 1) nom. sg. m. hua (1): 

huar (1); 2) dat. sg. af pers. pron.: sce (3): mcer (3), scer (6), 
dessutom sammansättningen scerlytis (1); 3) nom. pl. m. tue 
(2): tuer (3), pe (8): per (21). 

Endast med R förekomma: 1) pres. ind. sg. bor (3), dur 
(1), far (4), nar (1), ser (1), star (1); 2) pres. ind. sg. cer (ofta); 
3) adv. komp. mer (2); 4) adv. ncer (1); 5) prep. vr (1). 

II. I flerstafviga ord. 
A. Efter a i ändeisen. 
R saknas alltid: i gen. sg. af adjektiv, böjda ord: hcenna 

(1), minna (1), husfrunna (1). 
Former med och utan R växla: 1) i första ledet af sam¬ 

mansättningar: broa ncemd, fcestnapa manzens, sotta siang, 
iorpa auaerkan osv., smlagdt 33 ggr (däraf i 32 fall senare 
ledet böljar med kons., i 1 med vokal): hcefpar ep (1), iorpar 
ceghanden (1), Lalftar epa (1), tucetelftar epa (1), s:a 4 ggr (alla 

*) S. k. t- löst neutrum (jfr Noreen Altschw. Gr. § 454. 1 c 
och där cit. litt.) föreligger väl, om formen ej beror på något miss¬ 
förstånd af skrifvaren, i det 6 ggr förekommande half i uttr. half 

ncemt oc half onasmt. 
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med senare ledet börjande med vokal); 2) gen. sg. m. f. och 
n.: epa (2), icemnapa (1), s:a 3 ggr: byar (2), epar (5), fear (1), 
icemnapar (2), prcetelflar (1), s:a 11 ggr; 3) nom. pl. m. epa 
(2), iorpattara (1), taka (2), s:a 5 ggr: byar (1); 4) f. pl. af 
adjektiv, böjda ord: alla (3), fulla (1), prea (17): allar (1); 5) 
pres. ind. sg. tala (1): kallar (2), clandar (5), nekar (1), orkar 
(9), stauar (1), talar (1), avcerkar (5), s:a 24 ggr; 6) konj. cella 
(33): cellar (17). 

B. Efter i, e i ändeisen. 
1. Endast utan R förekomma: 1) nom. m. birghe (1); 

2) nom. pl. m. af best. art.: pcenningane (2). 
Former med och utan R växla: 1) f. pl. fcemte (1): 

fcemter (4), ncemder (1), skylder (2), lag ha sokner (2), s:a 9 ggr; 
2) nom. m. pl. af adjektiv, böjda ord: alle (3), andre (1), bape 
(4), osaki (2), s:a 10 ggr: aller (2), baper (2), s:a 4 ggr; 3) pres. 
ind. sg. fcelle, fceste, kcere, at mcele osv., smlagdt 19 ggr: beter, 
fylgher, fceller, herer, of seker osv., smlagdt 24 ggr; 4) prep. 
firi (c. 60 ggr), vndi (1), cefte (5): imr (3), cefler (5). 

C. Efter u, o i ändeisen. 
Former med och utan R växla i f. pl. iorpa delo (2): 

iorpa delor (5). 
Af de anförda formerna böra sannol. det konsekventa 

firi å ena sidan och det konsekventa cer å andra betraktas 
som specialfall; jfr om det förra Olson Ög. ljudl. s. 186 och 
där cit. litt., om det senare ofvan § 18. Så möjligen äfven 
prea; jfr Olson a. st. Frånräknas dessa, kan beträffande den 
roll, som fonetiska faktorer kunna antagas ha spelat vid 
fördelningen af formerna med och utan R, följande an¬ 
märkas. 

Bortfallet synes vara relativt något vanligare framför 
kons. och i paus än framför vokal eller h (jfr Brate Ä. Vestm. 
ljudl. s. 83 ff., Olson Ög. ljudl. s. 187 f.). I enstafviga ord 
saknas sål. R framför vokal och h 7 ggr och kvarstår 20 ggr, 
framför kons. och i paus saknas det 13 och kvarstår 30 ggr; 
efter a i änd. äro siffrorna — första ledet af sammansättningar 
oräknadt — 9: 24 och 40: 30; efter i, e i änd. 11: 17 och 28: 28; 
efter o i änd.: 0: 4 och 2: 1. 

Beträffande akcentens roll (jfr Kock Sv. landsm. XI. 8: 19 
ff., Arkiv 18: 142 ff.) ger materialet ingen säker upplysning. 
Särskildt vid a i änd. synes dock bortfallet vara vanligare i 
levissimusstafvelse än i stafvelse med starkare akcent. Siff- 
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rorna äro följande. Efter a i änd. saknas R i stafvelse med 
stark levis 3 ggr och kvarstår 2 ggr, i stafvelse med svag 
levis resp. 8 och 26, i levissimusstafvelseJ) resp. 38 och 26. 
Efter i, e i änd. äro siffrorna: 0: 0, 28: 34, 11: 11. Efter o i 
änd. förekomma alla ex. på såväl bortfall som kvarstående i 
levissimusstafvelse (2: 5). 

Ehuru sål. fonetiska faktorer synas ha medverkat, spå¬ 
ras dock i fördelningen af former med och utan R på olika 
ordkategorier äfven analogiska inflytanden. Genom dylika 
förklaras t, ex., att i nom. pl. af mask. a-stammar R rela¬ 
tivt ofta, i pl. af fem. /-stammar däremot sällan saknas, äf- 
vensom att i adjektiviskt böjda ord /?-bortfallet är vanligt, 
i pres. ind. sg. af verben däremot relativt sällsynt. Jfr härom 
närmare nedan under 11. 

5. Hskr. C. 

Vokalerna i stamstafvelser. 

§ 89. a. 
1. a är den enda förekommande vokalisationen i nakuar 

(naquarn, naquat, naquara osv.). 
2. a står som variant till fsv. ce i cornskammo (1), 

quarn (1). Om det förra se å ena sidan Hellquist Arkiv 
7: 10, 52, å andra Kock Ljudhist. 1: 250. I det senare före¬ 
ligger, såsom Kock Språkhist. 90 och Ljudhist. 1: 237, 241 
visat, afljud. Tilläggas kan, hvilket jag ingenstädes finner 
anmärkt, att ett ytterligare bevis härför utgöres af mht. kurn, 
kurne, som representerar stammens svagaste rotstadium. 

3. a växlar med ce i »vräka»: vraka (1), vraki (1): vrceker 
(1). Den riktiga förklaringen af dessa flerstädes *) disku¬ 
terade former torde ha gifvits af Kock Ljudhist. 1: 253 o. 349. 
Det kunde måhända förtjäna att tilläggsvis påpekas det an¬ 
märkningsvärda däri, att vraka är en i fsv. så mycket kon¬ 
stantare form än öfriga på samma sätt uppkomna pres.-for- 
mer med a för väntadt ce. Detta skulle kunna bero på an- 

1) Häri inräknade de i satssammanhanget svagtoniga hctnna, 
minna och (slla(r). 

*) Ex. Noreen Urg. Lautl. 44, 49, Geschichte* § 237, Altschw. 
Gr. § 173, anm. 2, Olson Ög. ljudl. s. 3. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



LIV Östgötalagens 1300-taUfragment. 

slutning till subst. vrak (jfr den nysv. bildningen vraka, -ade). 
Snarare beror det väl dock på en intim association med rim¬ 
ordet taka, som väl utgjort det förnämsta stödet för ombild¬ 
ningen vrceka >• vraka (jfr Kock a. st.). Utom den yttre 
ljudgestaltningen kan här äfven den omständigheten ha spe¬ 
lat en roll, att de båda orden rätt ofta torde ha förknippats 
såsom motsatser (jfr t. ex. det bekanta stället Västgötal. I 
Raetl. B 1). 

4. a är den enda förekommande vokalisationen i pres. 
af »äga»: a, agher, agha, agho (hvartdera åtskilliga ggr). Pr. 
p. ss. subst. har däremot alltid ce: ceghandans, iorpceghanda, 

mm 

malsceghande osv. Jfr Olson Og. ljudl. s. 4 o. 65. 
5. På grund af öfverg. ce > a frfr 5 i relativt oakc. 

ställning står a i senare ledet af annan vag (1). Däremot 
står ce icke blott i det enkla vcegher (3), utan äfven i sam¬ 
mansättningen [almcenninjgs vceg (1). Jfr härmed förhållan- 

•• •• 

det i texthskr. af Ostgötalagen hos Olson Og. ljudl. s. 15, där 
det påpekats, att a i detta ord synes förekomma endast, då 
det står i öfverförd betydelse. Kocks exempelsamling Ljud- 
hist. 1: 243 bekräftar denna uppfattning så till vida, som blott 
ett undantag därifrån förekommer bland ex. Orsaken är na¬ 
turligtvis den, att i de fall, där ordet står i eg. bet. inverkan 
från det enkla vcegher varit nog stark att uttränga det ljud- 
lagsenl. uppkomna ce, resp. hindra det att uppkomma. 

6. a står som en sällsynt eller enstaka variant till ce, 
resp. ce i följ. fall: afle (2; medce 32); ar, pres. ind. sg. af vara 
(1; cer c. 340, er 6, pl. ceru c. 70); aruer (1; med ce 10); fa subst 
n. (1; med ce 19, dessutom fcelax- 2, gen. fcear 1); faprenet (1; med 
ce 27); fast f. (1), apalfast (1; med ce, e, enkelt och i sammansätt¬ 
ningar 36); fasta vb. (1; med ce, e, 31); fralsis n. sg. gen. (1; med 
ce 2; adj. frcels 11); fcelax garp f. (1; med ce (ioe) gcerp enkelt o. i 
sammans. 5); garper pres. ind. sg. (1; pret. gicerpe 1); gaiier pres. 
ind. sg. af »gifva» (2; med ce (ice) 12); manhalgp (1; med ce 6; 
hcelgh- obl. former af adj. helagher 5); hanna gen. af »hon» (1; 
med ce, e 16; dat. hcenne 7); harazYuafpinge (1; hcerap(e) en¬ 
kelt o. i sammans. 31); ma dat. sg. af »jag» (1; med ce 2, 
dessutom mer 1; sce(r) 18); man m. pl. (1; med ce 11); hceraz- 
namd (1; ncemd enkelt o. i sammansättningar 17; ncemna 
vb. 18); namer adv. komp. (1; ex. med ce saknas; noester adj. 
8, nester 2, ncest adv. 2); sagher pres. ind. sg. af »säga» (1; 
med ce scegher 14, sceghia 7); trapa vb (1; ex. med ce saknas; 
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trcepis (Brio 1), par adv. (1; med ce c. 70, med e 3); pratalfler 
(1; prce- 11); piiart (1; ex. med ce saknas); varia (1; vcer 4, 
vceri 4, vceria 20). 

Det är möjligt, att alla dessa former blott äro skriffel. 
Tämligen säkert torde detta vara fallet med gauer, ma, man- 
halgp, namer, sagher, trapa, pratelfler*). Som skriffel torde 
vidare med stor sannolikhet kunna betecknas: fa (ehuru detta 
förekommer äfven annorstädes, jfr Karlsson Arkiv 1: 386, 
Olson Ög. ljudl. s. 17, Hultman Hälsingei. s. 18)*); foelax garp 
(jfr Kock Ljudhist. 1: 245), g arper och — trots de relativt 
många ex. från fsv. (Kock a. arb. 1: 244 f.) — äfven pres. 
ind. sg. ar •). Den af Kock sist. a. st. visserligen med tvekan 
framställda ljudlagen: aer > ar i relativt oakc. stafvelse sy¬ 
nes mig ej tillräckligt styrkt, och tanken på afljud (jfr Noreen 
Geschichte’ § 250. 4) förefaller icke heller tilltalande (själf sy¬ 
nes Noreen Altschw. Gr. § 173. anm. 2 ha öfvergett den). 

*) För vissa af dem skulle man visserligen kunna uppställa 
åtm. formellt möjliga förklaringar. Så skulle gauer kunna förhålla 
sig till den vanl. pres.-vokalisationen gceuer, gceua som de från 
andra hskr. kända pres.-formerna med a af drcepa, bcera, vrceka 
till normalformerna (jfr ofvan 3 och där cit. litt.). I manhalgp 
skulle a kunna vara utveckladt ur ai i semifortisstafvelse 
enl. den kända af Kock formulerade ljudlagen (Ljudhist 1: 336), 
eller ock en öfvergång ce a framför supradentalt l i relativt 
oakcentuerad ställning kunna föreligga (Kock a. arb. 1: 259). 
Beträffande sagher kunde man tänka på att däri se en kvarlefva 
af den urspr. e-verbsböjningen (jfr fht. sagen samt särsk., såsom 
östgötskt. Rökstenens sakum; jfr Noreen, Altschw. Gr. § 553, anm. 
16), eller ock kunde man förklara formen på samma sätt som de 
från andra liskr. kända sällsynta formerna laggcer, lagia, tal, qual, 
varia o. d., dvs. genom analogi från pret. o. perf. part. (Kock 
Arkiv 8: 264, Ljudhist. 1: 252). trapa erinrar om trapis ceriu i 
texthskr. af ÖGL (Olson Ög. ljudl. 16) och kunde, om den senare 
varit en någorlunda konstant form, hvilket dock är osannolikt, ha 
lånat sitt a från denna. I pra- slutligen skulle man kunna se på¬ 
verkan från tva-, biform till tvce- (hvarom Kock Ljudhist. 1: 138 f. 
f.) efter analogien tvce-: tva. = prce: x. 

*) Anledningen till de relativt många skrifningarna med a 
torde helt enkelt vara den, att ordet af en tanklös skrifvare kun¬ 
nat förväxlas med det i alla texter så vanliga verbet fa. 

8) Jfr Hultman Hälsingei. s. 18, hvars förklaring dock ej är 

öfverty gande. 
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I de återstående skrifningarna torde man emellertid ha 
större skäl att se verkliga uttalsformer. De flesta äro fler¬ 
städes diskuterade. Om afte se Karlsson Arkiv 1: 391, Olson •• 
Og. ljudl. s. 9, Kock Ljudhist. 1: 250; om aruer Kock a. 
arb. s. 248. I fast beror a-ljudet på en tidig öfvergång från 
urspr. /o-stams- till /-stamsböjning, hvarigenom i vissa kasus 
i-omljudet ljudlagsenligt uteblef, eller på inverkan från adj. 
faster och subst. faste (jfr Olson Og. ljudl. s. 19), i fasta vb. 
på inflytande från adjektivet. Beträffande faprenet o. frälse 

•• 

jfr Olson Og. ljudl. s. 9 ff., beträffande hanna Olson a. arb. s. 
11 f.. Kock Ljudhist. 1: 250. Om haraz- se å ena sidan Brate 
Arkiv 9: 133 ff, 22: 206 ff., Olson Ög. ljudl. s. 12 f., å andra 
Tamm Upps.-stud. s. 30, Friesen Till den nord. språkbist. s. 17 
och framför allt Kock Arkiv 21: 358 ff., 22: 272 ff, 386, Ljud¬ 
hist. 1: 247. Pl. man har naturligtvis, om formen är afsedd, 
sitt a från sg. Om namd jfr Tamm Upps.-stud. s. 31, Kock 
Ljudhist. 1: 250; om par Kock a. arb. 1: 204 ff.; om puart 
Kock a. arb. 1: 240; om varia Kock Arkiv 8: 264, Ljudhist. 
1: 252. 

§ 90. e. 
1. e står som en mer 1. mindre sällsynt variant till år. 

ella(r) (5; cella(r) öfver 150); en konj. »om» (1; oen c. 110)x); 
engin (1; med cb 12); e relativpart. (1; ce(r) 16); er pres. ind. sg. 
af vara (6; oer c. 340; pl. ceru c. 70); femto räkn. (1), femtan (1; 
fcem 2, fcemtan 6, fcemt f. 43); festenne (1; fcest f. enkelt o. i 
sammansättningar 35; dessutom fcesta subst. pl. 2, fcestemaper 
4, fcestnapa- 2, fcestningastemno 1); feste vb (1), fester (1), 
festis (1), festra (2; med ce olika former 26 ggr); laghhefpat (1; 
hcefp f. enkelt o. i sammansättningar 6); helder (1; hcelder 11; 
hcelzt 1); hender f. pl. (1; med ce 4); henna(r) (3; hcenna(r) 13; 
dat. hcenne 7); mep (75; mcep 116); mellom (1; med ce 6); men 
m. pl. (2; mcen 12); prester (3; ingen form med ce); renna (1; 
med ce rcenne 1, rcent 1, orcent 1); skella (1); foeslninga stemno 
(1), vigsla stemno (1; stoemna enkelt o. i sammansättningar 7); 
stemna vb (1), stemne(r) (3), stemdo (1; stoemna vb olika for¬ 
mer 35); tuesuere (1; -sucere 1); pen (1; pcen c. 90); pet (4; poet 
c. 300); per adv. (3; paer c. 70); pesse(n) (2; pcesso, -om etc. 5, 
paenna 3, pcemma 1, pcetta 3); pretlan (2); veg f. (1); vel adv. 

’) an = »men» 2; cen = »ännu» 4; cen jämförande konj. 
c. 40. 
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(1); verkom (1), auerk (4), daxverke (1), -vercom (1), hand- 
uerk(e) (2), ransuercom (1), auerka, -ar etc. (10), auerkan (2), 
firiuerkat (2; med ce: voerk 1, vcerkom 1, dax voerke 1, fisca 
vcerk 1, mello voerk 1). 

Som synes, står e i de flesta fall som en ganska sällsynt 
variant till ce. Det kunde därför sättas i fråga, om e öfver- 

•• 

hufvud taget står för att beteckna annat än ce-ljud. Ofver- 
ensstämmelsen med andra fsv. hskr. gör det dock troligt, att 

•• 

i flertalet fall verkligen ett e-ljud åsyftas. Ofverg. cé > t har 
i så fall skett frfr nn, n -f- kons., % st (och ss ?) — jfr Kock 
Ljudhist. 1: 216 fl*, o. där cit. litt., Olson Ög. ljudl. 26 ff. — i: 
hender, henna, men, renna, engin, feslenne, feste, fester, festis, 
festra, prester, (Jjesse ?), på grund af tonlöshet i satssamman¬ 
hanget (jfr Kock a. arb. 1: 218 f.) i: en konj., e relativpart., er, 
mep, mellom, pet, per. Mindre sannolik är väl denna utveck¬ 
ling i relativt oakc. sammansättningsled: laghhefpat, foestninga 
stemno, vigsla stemno, tuesuere, auerk, daxverke handuerk(e) 
etc. Särskildt med afs. på formerna verk, verke, verka etc. 
är det dock påfallande, att alla skrifningarna med e utom 
en förekomma i senare ledet af en sammansättning. 

2. e växlar med ce i tuesuere (1): tucebalfter (4). Se Kock 
Ljudhist. 1: 138 f., 148. 

3. e står för väntadt cé: clepe (1; med ce 2); men »me¬ 
dan» (2; mcen 6), nester adj. (2; ncester adj. 8, ncest adv. 2); 
retter adj. (1; med ce: adj. rcetter olika former 9, subst. rcetter 
15, adv. rcet 1, rcetilica 1, orcetleca 1, vb roeta 1); mer dat. 
sg. af »jag» (1), per dat. sg. af »du» (1; mce 2, sce(r) 20); prell- 
en (1; med ce : proel nom. 4, prcel ack. 4, prcels 2). Spår af en 
dial. allmän öfvergång ce ;> e (jfr Kock Ljudhist. 1: 282 f.) 
torde här näppeligen föreligga. De enskilda fallen böra san- 
nol., i den mån e-ljud kan anses föreligga, förklaras på olika 
sätt. I clepe beror väl sål. e på mlågt. inflytande (jfr Olson 
MELL s. XIII). Beträffande nester se å ena sidan Noreen 
Altschw. Gr. § 93. 1, å andra Kock Ljudhist. 1: 280 f., om prell 
Noreen a. st. Snarast föreligger väl dock i båda dessa ord 
förkortning frfr kons.-grupp vid akc. 1 (jfr Kock Ljudhist. 
1: 203) och skrifningarna äro då att föra till 1 ofvan. Detta 

•• 

senare kan vara fallet äfven med retter. Afven i mer och 
per är vokalen sannol. kort, vare sig denna representerar det 
urspr. korta e i detta ord (jfr Kock Ljudhist. 1: 148), bibe¬ 
hållet i oakc. ställning, eller, hvilket jag anser troligare, be- 
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ror på förkortning ce > ce och öfverg. ce > i i samma ställ¬ 
ning (jfr 1 ofvan). I men slutligen kan e vara långt eller 
kort, i förra fallet min < mean < mepan < mcepan i svag- 
tonig ställning (jfr 1 ofvan), i senare fallet min i svagtonig 
ställning < mcen <c män c mcean <l mcepan. 

4. e motsvarar äldre i i penultima af osene (1); jfr texthskr.s 
•• 

osini (Olson Og. ljudl. s. 32). Den urspr. vokalen är y, se a. 
st. Då andra ex. på öfverg. i > e i stamstafvelser saknas, 
är öfvergången i ;> e här sannol. att likställa med motsva¬ 
rande utveckling af ändelsevokalen i (nedan § 101), i det ordet 
på grund af bristande etymologisk genomskinlighet kommit 
att uttalas som ett enkelt ord. 

§91. i. 
1. i är den enda förekommande vokalisationen i giter 

(flera ggr) och växlar med ce (ice) i »gifva»: giuer (1), giui (1), 
giua (1), giuin (1), giuit (1): g(i)ceuer (3), gcefs (1), g(i)ceua (8), 
gceuin (1), giceuit (4). Jfr ofvan § 2. 2. 

2. i växlar med ce i pres. af »säga»: sigher (5), sig hi (1): 
sceg(h)er (14), sceg(h)ia (7). Jfr Kock Arkiv 4: 175 f., Ljudhist. 
1: 224 f. 

3. i motsvarar äldre ce enl. den af Kock Arkiv 6: 19 f., 
Ljudhist. 1: 227 framställda ljudlagen i halfgirpi (2). Däijämte, 
genom anslutning till det enkla gcerpe (och gcerpa vb): half- 
gicerpe (4). 

4. Endast med i (> y enl. den af Kock Arkiv 4: 163 fF., 
Ljudhist. 1: 442 ff. framställda ljudlagen) förekomma firi (ett 
100-tal ggr) och iui (4). — Samma ljudöfvergång föreligger 
sannol. (jfr Kock sist a. st.; jfr dock äfven a. arb. 1: 484) i 
firitighi (1), om detta är afsedt; den vanliga formen är fiuri- 
tighi (15). 

5. i står för väntadt y i filghe (1; fylgher 1, fylg(h)ia 7, 
fylgh[p] 1, fylgd 1); lictat (1; lyctat 1); skilder f. pl. (1; skyld 
1, skylder 1); skilde adj. (1), icemskilde (1; skyldan 1, oskyldan 
1); stild (1; styldena l)1). Huruvida den af dessa former re¬ 
presenterade öfverg. y > x varit betingad af ett i 1. / i änd., 

x) Hit hör möjligen också nasinno i uttr. firi nasinno skyld 
»för bekvämlighets skull»; jfr nåsynt »behändigt», (af Ihre Dial.- 
lexicon anfördt från Södermanland), i hvars senare led väl ingår 
adj. fsv. syn, isl. synn i bet. »tjänlig», »lämplig». Ordets bildning 
är emellertid dunkel. 
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låter sig ej afgöra, då de flesta former, i hvilka ej i följer, 
kunna förklaras genom analogi från dylika. På en öfver- 
gång oberoende af ändeisens vokal tyder dock lictat (och 
nasinno? jfr not 1). Jfr f. ö. Kock Ljudhist. 1: 444 ff. 

6. Ovisst är, om en öfvergång y > * (jfr Kock a. arb. 
1: 480 ff.) föreligger i det enstaka lipno s. 74 r. 23, då y eljest 
användes normalt. 

7. i växlar med e i ginom (1): cemgenan (1), gen prep. 
o. adv. (8). Jfr Olson Ög. ljudl. s. 29 f., 35, Kock Ljudhist. 
1: 85 (annorlunda, men mindre tilltalande Hultman Hälsingei. 
75 f.). 

8. i växlar med e i fiar (1): fear (1); dessutom: fcear (1). 
Jfr ofvan § 68. 3. 

9. i växlar med e i pres. konj. af vara: sin (1): se (5), 
sen (2). Jfr Kock Arkiv 6: 221 f., Ljudhist. 1: 141. 

§ 92. o, u. 
1. Växlingen mellan u och däraf genom a-omljud upp¬ 

kommet o. 
a) Regelbunden växling äger rum i dorat (1): duram (2). 

En tendens till dylik växling spåras äfven i trolouir (1): luui 
dat. sg. n. (4); därjämte dock äfven gen. sg. lups (1). 

b) Endast med o förekomma: acoma (1), acomo(na) (4); 
okoman (1); mipsomars (1); borghaper (1), borp (2), borpe (1); 
for- (i forfal etc. smlagdt 21); forna (3); gorpiuuer (1), horn 
(2) , horne (1), korns (1), vinsorp(et), -orpe, -orpen (5); vizorp, 
-orpa (c. 40), morgne (1), orkar (8), porf (2); folc (2), folkuapn- 
om (1); grindastolpa (1); lockape (1), lockan (1), optaren (1). 

c) Endast med u förekomma: brut (1), dombrut (1), opol- 
brut (1); bup (5), bupum (1), aterbuz (3), bupcafla (4), bupepom- 
en (1), buzepar (1); bulster (3), bulstra (1); fluc (2), fluclande 
(fel för fl ut- 1); fulder, fulla, fult etc. (24), fulscere (2); fulla vb 
(6), fulle (2); fulnaper (4); glugga (1); gul subst. n. (3); kulder 
(1), kulle (2); samkulla (1); kununger, -e etc. (c. 40); lukins (1); 
luter, lut, luz, luti (smlagdt 13); lupa vb (1), rutna (1); scupa 
(1); sculu (26), skulde (3), skut bog (1), skcerscutat (1); stupstauur 
(1); branzstupom (1); stukka (1), stukkaper (1); truldomber (1); 
vpinbarleca (1); samt pf. p. Ivghbupit (4), burit (3), guldet 
(3) , h(u)uruet (3), lukit (2), lupit (1), ruuuit (1), stulin, stulit 
(smlagdt 13). 

d) o och u växla i: coma (8), comber (29): cuma (17), 
cumber (6), cumin, cumit (13); kona (2): cuna (13), kunu (23); 
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son (1): sun (1), dotter sun (1), suna sim (1); pocke (1): pucke 
(1), pucka (3), pukka bot (1); costen (2), koste (1): custen (1), 
custe (1), annorkust (1), annorkusta (1) samt pf. p. suornom 
(4): sivrin (1), suurit (2). 

Af de under b) och c) nämnda orden ha okoman, mip- 
somar, borghaf for-, orka, locka, lockan och optaren ljud- 
lagsenl. i alla former o, omvändt kununger, sculu, sculde, 
vpinbarleca endast u. Frånses dessa, visar materialet, 
att utjämning i allmänhet skett till förmån för o frfr r -f- 
kons. och kakum. I -f kons., möjl. äfven frfr enkelt r (gor-). 
Undantag utgöra blott pf. p. burit, h(u)uruet och sivrin, 
suurit (jfr nedan). Framför kk och st står oftare u än o. I 
öfriga fall har utjämning i allmänhet skett till förmån för 
u. Denna utjämning har sträckt sig äfven till former af ord 
med kort rotstafvelse, i hvilka a kvarstår: cuma, kuna, suna 
sun. Beträffande undantaget acoma, acomo se ofvan § 69. 1. 

En särskild ställning intaga de under c) nämnda fulla 
vb, samkulla, lupa, rutna, scupa och skcerskuta, som i alla 
former ljudlagsenl. skulle ha o och i hvilka sål. u införts 
på analogisk väg (jfr Olson Ög. ljudl. s. 43, Kock Ljudhist. 
2: 86 ff.) samt perfekt-participia, hvilka likaledes ljudlags- 
enligt skulle ha o (jfr Kock Beitr. 23: 503 ff., Ljudhist. 2: 88 
ff.). 1 de senare har u införts äfven framför r (+ kons.): 
burit, swrin, suurit, h(u)uruet. Växlingen sivrin, suurit: suorn¬ 
om visar emellertid, att större tendens funnits att bevara o 
frfr r -}- kons. än frfr enkelt r (jfr Olson MELL s. XV). 

2. o motsvarar vanligare fsv. u i hogga (1), hogger (1), 
höggen (2), högget (1). Jfr Kock Ljudl. s. 476 f., Arkiv 5: 96, 
Ljudhist. 1: 416 f. (annorlunda Noreen Altschw. Gr. § 109). 

3. o växlar med u i som (c. 125): sum (55). Jfr ofvan 
§ 3. 2. 

4. o växlar med u i burt (1), burto (1): bort (7). Det 
är ovisst, huruvida fsv. o, u i detta ord skall förklaras ge¬ 
nom öfverg. au > o i relativt oakc. ställning eller såsom af- 
ljudsform till au (jfr Noreen Altschw. Gr. § 81 med anm. 1, Kock 
Ljudhist. 2: 63 f.). I hvaije fall äro formerna med u påfal¬ 
lande, då u: Ö eljest alltid i^tjämnats till förmån för o frfr 
r -f- kons.; man har väl skäl att antaga, att i anslutning till 
de många formerna med o frfr r -f- kons. äfven ett af au 
uppkommet u analogiskt skulle utbytts mot o i denna ställ¬ 
ning. Möjligen kan emellertid det förenade inflytandet af 
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den begynnande labialen och u-et i änd. i formen burtu ha 
bevarat u i stamstafvelsen, och detta u kan sedan stundom 
ha inkommit åfven i burt. I någon mån kan för denna för¬ 
klaring tala, att i denna hskr. burto på det enda ställe, där 
det förekommer, har u, under det bort är vanligare än burt. 
— Annorlunda, men sämre, Olson Ög. ljudl. s. 54, Pipping 
Gutal. s. LXX not 6. 

5. o förekommer 1 gg i dat. sg. honom; eljest hanom 
(en mängd ggr). Möjligen föreligger på detta ställe skriffel. 
Jfr f. ö. ofvan § 22. 3 cit. litt. 

6. o- är den normala formen af prefixet »o-»: ofcest, 
olagleka osv. (smlagdt ett 30-tal ggr). Undantag utgör vg(h)ur- 
mag(h)i (12). Jfr ofvan § 22. 5. 

7. o- är formen för prep. »ur» i omynd (11), osaker (3). 
Om uppkomsten af d(r) < uR se Kock Arkiv 15: 352 ff., 
Ljudhist. 2: 59 f. (annorlunda Noreen Altschw. Gr. § 84. 2 c). 
Då hskr. eljest konsekvent använder vr, beror måhända bru¬ 
ket af o i dessa fall delvis på förväxling med prefixet o- (jfr 
Olson Og. ljudl. s. 45 not). 

8. o står för väntadt 0 i hcerazhofpinga (1; -Iwfpinge 7); 
tolfler ep (1), prcetolflom (2; tuce-, prcetalfter smlagdt 13). Sak¬ 
naden af i-omljud i det förra ordet förklaras, om formen är 
afsedd, genom fakultativ hufvudbetoning på suffixet (jfr Kopk 
Beitr. 18: 459) eller genom analogi från ett urspr. hofpunge 
(jfr texthskns hefpunge med 0 från hefpingé). I de senare 
orden beror o naturl. på anslutning till tolf. 

9. o står för väntadt 0 i: bote (1; med 0 c. 190 ggr), 
viperlazore (1; 0re enkelt o. i sammans, c. 40), annopoghan 
(1; med 0 15). Sannol. äro dessa former skriffel. I bote kan 
dock naturl. inflytande från bot f. ha gjort sig gällande; i 
-ore och annopoghan skulle en öfverg. au > o i relativt oakc. 
ställning kunna föreligga (jfr Kock Ljudhist. 2: 61 ff.). 

10. u är den enda förekommande vokalisationen i huuu- 
p(et), huuuz- (smlagdt 7). Jfr ofvan § 69. 5. Genom analogi 
står u äfven i dat hufpe (2). 

11. u växlar med y i viper mund (1): omynd (11). Jfr 
Tamm Fornnord. fem. på -ti och -ipa s. 25 ff., Noreen Altschw. 
Gr. § 409. 

§ 93. y. 
1. y är den enda förekommande vokalisationen i bryl- 

Letpe (1), brytlonw (1). Jfr Kock Accentuierung s. 201 f. 
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2. y, R-omljud af iii (Noreen Altschw. Gr. § 64. 7, Kock 
Ljudhist. 1: 477), står i dyshorn (1); däremot diur enkelt och 
i sammansättningar (8). 

— 

3. Ofverg. t > y (i enlighet med den af Noreen Sv. landsm. 
1: 328, Kock Språkhist. 21 ff., Ljudhist. 1: 64 ff. framställda 
ljudlagen) föreligger i byrghe (2). — Ovisst är däremot, om 
kyrkia (4; kirkia 4) har y genom samma labialisering; jfr 
Kock Ljudhist. 1: 70 och där cit. litt. samt nedan under II. 
Likaledes är det ovisst, om hit hör skylt s. 64 r. 3 för skilt 
(skil, skils, skilde, skilt, skilum, skilnaper förek. smlagdt 35 ggrr 
däraf skilt 14). Formen kan näml. bero på s. k. omvändt 
skrifsätt, föranledt af den ofvan § 91. 5 omtalade växlingen 
y: i. Jfr dock Kock Ljudhist. 1: 73. 

4. y står för väntadt l i nyo (2; nio 2, niunda 1). Att 
y här skulle vara tecken för i-ljud är föga troligt, då ex. på 
denna anv. af y eljest fullständigt saknas i hskr. Snarare då 
för ij (i enlighet med Noreen Altschw. Gr. § 328. 1 b, 484). De 
fall, där dylikt ij kunde förekomma, äro sällsynta; emellertid 

^ har hskr.: biom (1), tio (2). Labialisering * > f/ är väl där¬ 
för troligast, i så fall genom förenad inverkan af det bör¬ 
jande n och den labiala änd.-vokalen (i biom, där man äfven 
skulle vänta labialisering, kan denna ha uteblifvit genom an¬ 
slutning till öfriga former af ordet). Jfr f. ö. Kock Ljudhist. 
1: 100 ff. 

M 

5. Om y i kyndilmcesso (1) se Olson Og. ljudl. s. 35 ff. 
§ 94. ae. 
1. ce står som en mer 1. mindre sällsynt biform till a 

eller för vanligare fsv. a. 
a) ce står för vanligare fsv. a i fcesla m. pl. (2); hcera 

(1). Det förra beror måhända snarast på anslutning till 
besläktade ord med ce: subst. fcest och vb fcesta,;i hcera före¬ 
ligger väl sannolikast R-omljud (jfr Noreen Altschw. Gr. § 
64. anm. 1, Kock Ljudhist. 1: 195 f., Pipping Gutal. s. LXXIV 
not 3). Jfr dock äfven Olson Ög. ljudl. s. 59 och där cit. litt 

b) ce är den enda förekommande vokalisationen i hcerua 
vb (1) och hceruo subst. f. (2), hceruokialka (2), hceruo tinna 
(1). Substantivet synes förutsätta en stam harbiön, som för¬ 
håller sig till stammen i sv. dial. härv, ä. nysv. åkerhärf (se 
Tamm Et. ordb. under harf) som det vanl. fsv. harua (c 
*harbön) till harf (c *harbö). Verbet har sitt ce från sub¬ 
stantivet, vare sig man har att betrakta det som en ombild- 
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ning af harua (c *harbön) eller som en denom.-bildning 
*harbiön direkt till den i hcerua subst. ingående stammen. 

c) ce är den vanliga vokalen i »låta»: leeta (11), leeti (6), 
leetit (1): lata (5), lati (1). Jfr ofvan § 70. 1. 

d) cb är den enda förekommande vokalisationen i 
ceruopes ben (2), ceruopa vb (2). Jfr ofvan § 23. 1. 

e) ce är den normala vokalen i cet konj. (c. 140; at 6 ggr). 
Jfr otvan § 4. 1. 

f) prep. »åt» har i sina vanliga användningar formen 
at c. 110 ggr; 1 gång förekommer cet. Såsom inf.-märke 
förekommer at 3 ggr, cet 1 gg. I senare fallet beror cet san- 
nol. på association med konj. cet (jfr Olson MELL s. XVII). * 
Då, som nämndt, prep. äfven i sin vanliga anv. 1 gg har for¬ 
men cet, beror också detta enl. min mening på inflytande 
från konj. cet, så näml., att på grund af växlingen a: ce i detta 
ord, ce kunnat någon gång inkomma äfven i prep. Jfr dock 
äfven Kock Ljudhist. 1: 204 ff. 

g) ce växlar med a i centiggia (5): annattuiggia (1). Jfr 
ofvan § 70. 3. 

h) ce står slutligen som en sällsynt variant till a i följ. 
fall: cef hcende (1; af c. 90); celdre adv. (1; aldreg 21); cella 
adj. »alla» (1; med a olika former 54); handfcestom adj. (1); 
hcemblar (1); hcen pron. (1; han c. 450); hcena ack. af »hon» 
(1; hana c. 25); hoenda gen. pl. af hand (1; dat. pl. handom 
9); Icendamceris (1; med a 2); utan loenz (1; v tan, innan lanz 
6); mcen subst. m. sg. (1; man en mängd ggr); suce adv. (1; 
sua c. 90); suceri pres. konj. af suara (2; med a åtskilliga 
ggr); pce ack. f. sg. (1; pa 5). — Flertalet af dessa former 
torde vara att betrakta som skriffel *). För hcembla, Icend¬ 
amceris, suceri, celdre och cella är detta väl det enda alter¬ 
nativet. För de öfriga kunna visserligen förklaringar sö¬ 
kas. Beträffande cef jfr sål. Kock Ljudhist. 1: 204 ff. Hand¬ 
fcestom kan vara påverkadt af fcesta vb. Om hcen se Kock 
Arkiv 24: 186 ff. Hcena har naturligtvis, om det är afsedt, 
sitt ce från gen. och dat. hcenna(r), hcenne (jfr fnor. hena, 
y. fsv. henna 1 gg, Noreen Altschw. Gr. § 503. anm. 5). 

0 I några fall föranledd af omgifvande ord? I cef (hcende) 
kan skrifningen sål. bero på det följ. ce i hcende; ordet föregås 
dessutom af sce. Före hcen står krcefs; hcenda efterföljes af 
mcello m. 
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I hcenda och mcen kan ce ha inkommit från resp. hcender 
och pl. mcen (jfr Noreen Altschw. Gr. § 435). Vtan leenz är 
väl, om det är riktigt, påverkadt af det likbetydande vtlcendis. 
Om su.ce jfr Kock Ljudhist. 1: 211. Om pce se § 125. 3. 

3. ce står för väntadt é i Icezrtom (1); rcEsto pret. af resa 
(2; resa 1, reser 1). Dessutom är s. 69 r. 18 rep rättadt från 
rcep (se s. 82 not 181). Snarast föreligga väl här, om formerna 
äro afsedda, spår af en öfvergång t > ce frfr dentala kons. 
(jfr Kock Ljudhist. 1: 152 f., Olson MELL s. XVIII). I Icezn 
och rcesto kan dock ce förklaras såsom monoftongiSering cei 
> (É frfr kons.-grupp i ord med akc. 1 (jfr Kock Accentui- 

*erung s. 118, Ljudhist. 1: 196 ff., Noreen Altschw. Gr. § 80. 
II. 2) O- 

4. vcerning (1), vcerfnjing (1) motsvara vanligare vir- 
p(n)ing (7). Troligen är emellertid vcerning ett från virping all¬ 
deles skildt ord med bet. »afgift», »betalning», identiskt med 
senare ledet af altara ucerning och bildadt till den i fsv. icke 
uppvisade motsvarigheten till isl. verja »omsätta», »använda» 
(penningar o. d.), hvaraf äfven isl. varningr, fsv. varninger 
m. och fsv. vcerning f. (handelsvaror, last). 

5. ce och 0 växla i pres. af »göra»: g(i)cera, g(i)cer, 
giceri osv. (smlagdt 33 ggr): ger, g(i)era etc. (smlagdt 11); ce 
och io i pret. gcerpe (1): giorpe (9). Jfr § 4. 2 cit. litt. 

6. ce (e) står för väntadt 0 i tucesucere, -suere (hvartd. 
1 gg). Jfr ofvan § 70. 6. 

7. ce står för vanligare a-brytningsdiftong i sceluer (1; 
sialuer etc. 30). Då ordet eljest alltid har ia (ej ice), synes 
skriffel icke troligt. Formen är emellertid mycket sällsynt i 
fsv. (Söderwall Ordbok anför blott ett ex.). Den kan för¬ 
klaras ur det ljudlagsenl. obrutna nom. pl. *selbéR samt ge¬ 
nom utjämning under den tid, då bortfallet a verkat bryt¬ 
ning, men ännu icke kvarstående a (hvarvid en böjning 
*sialbR: *selbraR osv. under någon tid bör ha funnits); möj¬ 
ligt är väl dock också, att formen beror på inverkan af mlågt. 
selv(e). 

§ 95. 0. 
1. 0 växlar med y i felghe(r), felghpe (smlagdt 3): 

fylgher, fylg(h)ia (smlagdt 8) och i former af adv. »förr» och 

J) Beträffande den urspr. akcentueringen af pret. af typen 
rcesto se Kock Accentuierung s. 107. 
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adj. och adv. »först»: fer (37): fyrra (1); fersta adj. (8), ferst 
adv. (6): fyrsto adv. (1), fyrst (1); med o i tuce-, prcetelfler (13): 
prcetolftom (2; se ofvan § 92. 8). Det är ovisst, om öfverg. y 
> e (i enlighet med Kock Arkiv 9: 50 ff., Ljudhist. 1: 453 ff.) 
här föreligger; jfr om felghe(r), felghpe och fer, fersta etc. 
§ 5. 2, om -telfler § 71. 1 — I liknande ställningar kvarstår y 
i hyrnona (1) samt frfr v i yuento (7). 

2. Spår af en dial. öfvergång y > 0 frfr gg (Kock 
Ljudhist. 1: 469) har man väl, om formen är afsedd, att se i 
det enstaka Hegge (1): hygger (1). 

3. e växlar med e i pem (33): pem (28). Jfr ofvan § 5. 3. 
4. 0 växlar med o i p0 (1): po (3). Se Leffler Nord. 

tidskr. f. fil. NR 5: 78, Arkiv 1: 269. 
5. 0 växlar med u i dat. h0fpe (2): hufpe (2). Jfr Kock 

Ljudhist. 1: 415 f. 
6. 0 växlar med u i hustr0n (1): husfru (1), hustru (1). 

Som bekant föreligga här olika ord: -fr0ya och -fru(a). 
7. 0 står för väntadt ö i ferfgicerninga] (1), /ar vtan (1); 

Iwrs (1). Jfr Kock Ljudhist. 2: 127 f., 129. 
8. 0 står för väntadt ö i: b0r pres. ind. sg. af boa (1; 

bo(r) 8); felas pres. ind. sg. (1) ‘), g0Z (1; goz 12); herkunu (1). 
Beträffande b0r jfr Noreen Altschw. Gr. § 545 o. 561. anm. 4. 
F0las har, om det är riktigt, sin omljudda vokal från den 
parallella ta-bildningen (jfr Olson Ög. ljudl. s. 69). De två 
återstående formerna torde vara skriffel. Om g0z jfr dock 
Kock Ljudhist. 2: 181. 

§ 96. ia: iae. 
1. Mot hvad som vanligen är förhållandet i fsv. står 

bruten vokal i bicer (2), bicera (2); därjämte: bcera (4), 
bcers (1)*). 

2. Fördelningen af ia och ice är följande: 
a) kort ia har i allmänhet öfvergått till ice: bicer (2), 

bicera (2), ficerrin (1), ficet (2), ficez (2), ficeti (1), ficetre (1), 
icemna, icemt etc. (smlagdt 4), icemnapa(r) (7), icemnapa epen 
(1), oicemnapa (1), spicellen (3). Undantag utgöra ia adv. (1) 
och iac (13) — jfr ofvan § 72. 2 och där cit. litt. — samt fiap- 
ertiugt (1): ficepertiug, -t etc. (19), iamlange (2): icemlange (9), 
icem- (got etc. 5) och åtm. skenbart (jfr nedan) hindradax giaf 

J) Dock ej fullt säkert; jfr nedan s. 84 not 222. 
5) Genom skriffel står i hskr. brces. 

v 

* 
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(1; gicef enkelt o. i sammansättningar 7; vingcef2). Det först¬ 
nämnda af dessa kan vara påverkadt af fiarpe (se nedan 2); 
jfr Olson Ög. ljudl. s. 76. Växlingen iam-: icem- beror möj¬ 
ligen på växlande akcentuering (jfr Olson a. arb. s. 75); dock 
kan i det enda ex., iamlange, äfven ändeisens a ha hindrat 
öfvergången till ice (jfr Kock Arkiv 5: 378). I g inf föreligger 
icke säkert bruten vokal. Skrifningen giaef bör troligen för¬ 
klaras enl. § 106. 1 nedan, och giaf år väl då blott en tillfäl¬ 
lig beteckning, föranledd däraf, att i några ord ia: ice väx¬ 
lade *). 

b) långt ia — af äldre ursprung eller förlängdt framför 
vissa kons.-förbindelser: ng, Id, rp, rl, rt, kakum. I -f- kons. 
och af ex. att döma äfven åtm. tautosyllabiskt kakum. / en¬ 
samt (jfr Olson Ög. ljudl. s. 74 och där cit. litt.) — kvarstår 
i allmänhet: sial f. (2); siax (18)*); siatta (1>*), siat(t)ungs (2) *); 
siang (7); giald (8), gialda vb olika former (27); miarpra (1); 
iarl (1); iartigne (1); hialpa (1); hialper (1); hceruo kialka (2); 
sialuer, -om, -e etc. (smlagdt 30). I några fall står dock ice 
eller växlar ice med ia: picenisto (1); osnicelder (1); ftcerpa (1): 
fiarpa (2), fkerpungs- (1): fiarpungs- (3); skicelnaper (1); ficelaper 
(1); skicelum (1); sticel (1): stial (12). Dessa skrifningar synas 
visa en böljande öfvergång till ice äfven af långt ia. 

§ 97. iu: yu. 
Labialisering af iu > ya (Kock Ljudl. 448 ff.) är beteck¬ 

nad i byupa (2; biupa 4); byur (4); syuker (2; siuker 2, siuk- 
domber 1). 1 öfriga fall står iu: diupe (1); diur (enkelt o. i 
sammansättningar 8); fiura (3), fiuritighi (13); siunda (1); skiuter 
(1); skiuuer (1); piuuer (16), piufsac (2), piufstulit (3), piuf- 
naper (13), piufl (4), vrpiuua (1). 

§ 98. iö (id): iu. 
1. Fördelningen af u-brytningsdiftongerna io och iu är 

i allmänhet den i fsv. vanliga (se Kock Nord. tidskr. f. fil. 
NR 8: 284 ff.): biorn, hiog osv.: fiughur, fiughurtan. På nära¬ 
liggande analogiinflytelser bero fiugertan (7 ggr, med iu från 
fiughur och fiughurlan; fiogertan förek. 13 ggr, fiogortan 1) 
och ficepertiugh, -tiugt etc. (konsekvent, med iu från tiughu). 

*) På detta sätt förklaras sannol. också ia i giarning (1) för 
vanl. g(i)cerning (3), såvida ej skriffel föreligger. I detta ord före¬ 
ligger näppeligen brytningsdiftong (jfr dock Pipping Gutal. s. XV). 

9) Jfr ofvan § 72. 2. 
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2. Öfvergången io > ie föreligger i broa fwl (1). Där¬ 
emot är w i gisra (1), giers (1), gisris (1) trots det 2 ggr 
förekommande gior sannol. att uppfatta enl. § 106.1 nedan. — 
I öfriga fall kvarstår io: biorn (2), hiog (1). 

Ändelsevokalerna. 

§ 99. Svarabh akti vokalen är normaliter e: aker, hauer, 
skilnaper osv. Några gånger förekommer i: attir (1), hauir 
(6), mapir (2), markir (1), takir (2), sighir (1), slippir (1), comb- 
ir (1), cumbir (1), scembir (1); 4 ggr ce: biteer (1), ficepcertiugt 
(1), silucer (1), piufcer (1); 1 gg a: biseopar. 

§ 100. a: ae (e). 
Någon eg. växling förekommer icke; den normala voka¬ 

len är a. Några få ggr står ce: beettreepe (1), fiskiccr (1), ger- 
ces (1), sucerice (1), giflandce (1), malsceghandce (1); i några 
andra e: clande (1), eländer (1), kcennes (1), orker (3), tolfler 
ep (1), manhcelgper mal (1). I prigge står e för väntadt ia 
(jfr Noreen Altschw. Gr. § 144 7). Jfr f. ö. nedan under II. 

§ 101. i; e. 
1. I öppen stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 

tvåstafviga enkla ord och i tvåstafvigt sammansåttningsled: 
dgli, firi, giceri, taki, vghurmaghi osv., smlagdt c. 200 ggr (dåraf 
firi c. 100). Undantag utgöra vare pres. konj. (2; vari 10) samt 
osene (1) och [tuce]-sucere (1), tuesuere (1). Af dessa har vare 
e på grund af tonlöshet i satssammanhanget, hvarvid andra 
stafvelsen förlorat sin biton (jfr Olson MELL s. XXII). I 
de anförda sammansättningarna åter beror e utan tvifvel 
därpå, att de på grund af bristande etymologisk genomskin¬ 
lighet akcentuerats som enkla ord. 

2. I öppen stafvelse står e efter lång rotstafvelse samt 
i flerstafviga enkla ord: bete, epe, liue, tomte, fcestemannen, 
afrape, forscete, attunge, gildare, haerape, stauape osv., smlagdt 
öfver 700 ggr. — Undantag utgöra: vndi (konsekvent 4), vndi- 
standande (1), vinninom (1), bikari*) (1) samt fiuritighi (12; 

*) Så näml., om Schlyters uppfattning af ordet (Ordbok s. 
66) är riktig. Sannol. är det dock snarare en sammansättning: 
bi-kar. Jfr fsax. o. fht. bi-kar, fht. bini-kar, mht. bine-kar (Kluge 
Et. Wb.7, under bienenkorb). I så fall är formen regelbunden 
enl. 1. 
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fiure- 3) och rcetilica (1). Betr. vndi jfr ofvan § 76. 2. I vinn- 
inom är rotstafvelsen urspr. kort (i vinninom har nn inkom¬ 
mit från nom. vinn c vinR). Beträffande fiuritighi jfr Kock 
Arkiv 9: 57. Man kunde möjligen äfven tänka på harmonisk 
utjämning från senare sammansåttningsledets åndelsevokal? 
— Endast skenbara undantag äro däremot det konsekventa 
viti »bevise» etc. (13) och leeti (6), lati (1); jfr Kock Ljudl. s. 
253, Ljudhist. 1: 360. 

3. I sluten stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 
enkla tvåstafviga ord och i tvåstafvigt sammansättningsled: 
bipin, galin, g Lo ris, kicetil, kumit, osakir, scerlytis osv., smlagdt 
c. 100 ggr. Undantag utgör blott faper (2), hvarom se Kock 
Ljudl. s. 249. 

4. I sluten stafvelse står e efter lång rotstafvelse samt 
i flerstafviga enkla ord: aghen, aller, bepes, bundet, borghaper, 
domaren osv. smlagdt c. 250 ggr. I några fall står dock i: 
kyndilmoesso (1), domarin (1), fangin (2), ficerrin (1), huargin 
(1), huilikin (1), kepin (1), engin (1), oengin (2); kepir (1), slepp- 
ir (1), trolouir (1); dä mis (1), fralsis (1), fcellis (1), festis (1), 
inrikiz (1), Icendamceris (2), lytis bot (1), rikiz (1), vtlcendis (1), 
vcenis (1); fangit (2), gangit (1), huuruit (1). I 15 af dessa 29 
fall står i framför s (z) 1. /, i 7 af de öfriga efter palatal kons.; 
jfr ofvan §§ 10 och 76. — Blott skenbart undantag är leetit 
(1); jfr ofvan 2 cit. litt. 

Hskr. tillämpar sål. väsentligen den fullständiga vokal¬ 
balansen på i; e. Undantagen under 4 visa, att öfverg. i > e 
genomförts senare i ställning framför s och / samt efter pa¬ 
latal kons. än i öfriga fall. 

Särskilda fall utgöra: 
5. bestämda artikeln. I denna står e i regel i alla ställ¬ 

ningar: epenom, pingeno, egnena, frcendrena osv., i öppen staf¬ 
velse smlagdt c. 30 ggr; daghen, garpen, vinnen; broen; giald- 
en; fcemtemanzensi landet, saret; iorpenna, tomtenne osv., i 
sluten stafvelse smlagdt c. 100 ggr. Undantagen äro sällsynta: 
husin (1), lanzins (1), vinsins (1); kepit (2); virpinginne (1). — 
Beträffande artikelns vokal jft* Kock Ljudl. s. 288 ff. 

6. vissa afledningsändelser a) -ine tillämpar balansre¬ 
geln: fcepretie (enkelt o. i sammansättningar 27), nwprene (4), 
syzskene (3); b) i -lik- växla e och i: lagleker (1), brapleca (1), 
lagleca (11), olagleka (2), lenleca (1), timeleka (2), vpinbarleca 
(1): huilikin (1), pylict, pylico (smlagdt 4), rcetilica (1); c) i 
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-ing- och -ist förekomma blott i: fcestninga stcemno, ferning, 
hceraz hefpinge osv.; picenisto. — Jfr Kock Ljudl. s. 297 ff. 

§ 102. u: o. 

Hskr. tillämpar väsentligen den fullständiga balansen. 

1. Efter kort rotstafvelse står sål. u i såväl öppen som 
sluten stafvelse i enkla tvåstafviga ord och i tvåstafvigt sam- 
mansättningsled: ga/u, kunu, huuupet, bunulceggiom, faruruerte, 
alsalu; fapur, gamul, hvuup, stupstauur, durum, giceuum, voegh- 
um osv., smlagdt i öppen stafvelse c. 140 ggr, i sluten c. 35 
(däraf änd. -um 15). Undantag utgöra: konsekvent acom- 
o(na) (4) samt några gånger änd. -o/n: durom (1), hin¬ 
om (1), lipom (1), branzstupom (1). Om acomo(na) jfr ofvan 
.§ 77. 1. I de öfriga har man sannol. att se en vacklan, föran¬ 
ledd däraf, att efter lång rotstafvelse -om och -um växlade, 
i det att detta kunde ingifva den föreställningen, att öfver- 
hufvud växling mellan -om och -um var tillåten; detta så 
mycket mer, som de långstafviga orden voro de kortstafviga 
betydligt öfverlägsna i antal. 

2. Efter lång rotstafvelse och i flerstafviga enkla ord 
står o i såväl öppen som sluten stafvelse: agho, eno, aucerc- 
apo, egna delo, iulomen, annepoghan, frillo barn, ceruopes lan, 
Pingeno osv.; apton, bropor, opolbrut, ertogh, allom, botom, 
befsom, keparanom, afrapom osv., smlagdt i öppen stafvelse 
c. 185 ggr och i sluten c. 325 (däraf änd. -om c. 300). Un¬ 
dantag utgöra: 

a) i några fall änd. -um: allum (1), bapum (1), hanum 
(3), handfcestum (1), fullum (2), humpum (1), husum (2), hcelgh- 
um (1), kepum (1), sialuum (1), oengium (1), artoghum (1); 
s:a 16 ggr. — Jfr Kock Ljudl. s. 203 ff. 

b) gen.-änd. i kirkiunnar (1); andra ex. på dylika former 
saknas. Jfr samma förh. i texthskr. af MELL (se Olson 
MELL s. XXIII). 

c) annurlund (1; annor, annor- 3). Jfr Kock Ljudhist. 
1: 421. 

d) några enskilda former: cunnu (1); vigpus (1) samt 
konsekvent vghurmaghi (7). Om det senare jfr ofvan § 
77. 2 d. 

Särskilda fall utgöra: 
3. vissa afledningsändelser. a) -ol och -ul växla: hemola 

(3): hemula (11), hemul, hemuls, hemult (smlagdt 15), hemuls- 
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(ep, -man smlagdt 5); b) -und och -ung ha blott u: nianda; 
kununger, pripiung osv. — Jfr Kock Ljudl. s. 215 ff. 

Konsonanterna. 

§ 103. d. 
d motsvarar äldre <5 på grund af öfverg. Ö > d efter 

9 (< 99 1* 5) — jfr Noreen Geschichte* § 175 a, Altschw. Gr. 
§ 257. 1 a — i: bygd (1), bygdom (1), fylgd (1). Efter g < 5 

kvarstår dock vanl. ö (ex. nedan § 104. 2). 
§ 104. g o. gh. 
1. g motsvarar äldre 5 frfr n: egn, enkelt och i samman¬ 

sättningar (31); hcegnaper (2), hcegnape (1)‘)> iartigne (1) — 
däremot: eghn (2). Att g här åtm. fakultativt är tecken för 5 

framgår väl af skrifningarna gagna (1), cegnses (1) med g(n) som 
tecken för gammalt 3, möjl. äfven af den urspr. skrifningen 
hcengnape (se not 1). Jfr f. ö. Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 
9: 149 ff. 

2. g motsvarar äldre 5 frfr 6 (och d enl. § 103 ofvan) 
— jfr ifock Nord. tidskr. f. fil. NR 9: 140 ff., Larsson Söderm.-l. 
spr. I: 109 f., Ottelin Cod. Bur. 1: 74 f. —: fylgd (1); felgpe (1), 
[fol]gp° (1), firi hcegpa(t) (2), manhcelgp enkelt o. i samman¬ 
sättningar (7), sagp (1), vigp (3), vigpus (1). Undantag: fylghfp] 
(1), vighpe (1). Beträffande de fall, där l föregår g, jfr äfven 
3 a nedan. 

3. g står för väntadt gh: 
a) efter / och r i: fylgia (5), felger (1), helga (3), celg- 

diurom (1); huargin (1), varga scal (1); däremot: fylghia (2), 
fylgher (1), filghe (1), felghe (1), galgha (1), hcelghum (1); 
borghaper (1), byrghe (2), huarghen(s) (4), sarghar (1). 

b) vanligen i ställning frfr kons.: lagleker (1), lagleca 
(10), olagleka (1); lagbep (1), lagbupit (4), laggiort (1), laghoefl 
(1), laglyst (1), lagmaper, -manz, -manne (smlagdt 6), lag saga, 
-saghu (smlagdt 8), lag skilder (1), laguaraper (2); s:a 37. Där¬ 
emot: laghleca (1), olaghleca (1); Iwghre (2); lagh giorp (1), 
laghhcefpat (1), laghfkallap] (1), laghmanne (1), lagh stcemd 
(1); s:a 9. 

c) vanl. i slutljud i icke hufvudtonig stafvelse: aldreg 

1) I hskr.: hcengnape med första n-et underprickadt; jfr s. 83 
not 198. 
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(22), anw&pog (3), almcennings vceg (1), annan vag (1), ficeper- 
tiug (11), olag (1), skut bog (1), porsdag (1), srtog (1); s:a 42. 
Däremot: [hindra da]gh (1), [sunnu] dagh (1), olagh (1), ertogh 
(1); s:a 4. — Hit hör också det i satsen ofta tonlösa eg (50; 
egh c. 115). 

d) icke sällan äfven i inljud i icke hufvudtonig stafvelse: 
annepoga (1), ann&pogom (1), blopoge (1), iorpa ceganden (IX 
iorpceganda (1), lagsaga (1), muslagu man (1), vg(h)urmaga (5), 
j&rtoger (1); s:a 13. Däremot: annapogher, -an osv. (smlagdt 
6), fiuritighi (14), fieepertiughu (1), iorpceghanden, -anom osv. 
(3), malsceghande, -a osv. (13), manadaghen (1), stoemnodaghen 
(1), pings dagha (1), olagha (2), vghurmaghi (4), vinda g ha (2), 
j&rtogher (1), ertoghum (1); s:a 50. Hit hör vål också väx¬ 
lingen i det i satssammanhanget ofta oakcentuerade ager, 
ago, aga osv. (12): agher, agho, agha, aghe osv. (35). 

e) stundom i slutljud eller inljud i hufvudtonig stafvelse: 
dag (3), lag (2), skog (1); s:a 6 ggr; fiogorlon (1), laga (4), 
lagum (1), leeges (1), lego (2), maganda (1), skogar (1), scegia 
(3), vgurmaga (1), voegia (1); s:a 16 ggr — dessutom alltid, då 
efter g-ljudet följer ett med förkortningstecken skrifvet -er: 
fiogertan (13), fiagertan (7), häger (1), sceger (10). Däremot 
står gh regelbundet i dagh (3), lagh (6), vcegh (1); s:a 10 ggr; 
daghen (3), fiughur (2), laghum (5), leghe (1), magho (3), 
sigher (1), scoghe (1), vighia (1) osv. smlagdt 77 ggr. 

Att det i de anförda fallen af g för väntadt gh delvis är 
fråga om blott ett skrifsätt, synes mig framgå särskildt af 
den under e) omtalade egenheten med afs. på teckningen frfr 
förkortningstecknet för -er. Under sådana omständigheter 
kunde man möjligen vara benägen att förklara alla skrifning- 
arna på samma sätt. Emellertid torde i de olika fallen 
dels frekvensen, dels eventuell öfverensstämmelse med fö¬ 
reteelser i andra hskr. fälla utslaget. Med hänsyn härtill 
synes man böra konstatera en öfvergång g > g efter / o. r, 
frfr kons. samt i relativt oakc. stafvelse (a—d); jfr beträf- 

•• 

fande öfverg. efter / o. r Brate A. Vestm. ljudl. s. 54 f., 
Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 9: 148, Larsson Söderm.-l. spr. 
I: 111, Ottelin Cod. Bur. 1: 75 ff., Olson Ög. ljudl. s. 106; om 
öfverg. i svagtonig ställning Kock Arkiv 11: 146 fF., Noreen 
Altschw. Gr. § 258. 2 c samt ofvan § 79. 3; beträffande ställ¬ 
ning framför kons. jfr ofvan § 79. 3. Skillnaden i frekvens mel¬ 
lan c) och d) synes visa, att öfvergången i relativt oakc. ställ- 
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ning genomförts tidigare i slutljud ån i inljud. Då i »ej» står c. 
115 egh mot 50 eg, beror detta utan tvifvel därpå, att detta 
ord fakultativt varit betonadt i satssammanhanget. — I de 
under e) anförda formerna åter kan g näppeligen vara annat 
än en grafisk variant till gh, föranledd däraf, att gh och g 
omväxlande användes som tecken för af g uppkommet g, 
hvarigenom osäkerhet med afs. på ljudvårdet kunde upp¬ 
komma. Det bör anmärkas, att med undantag af ställningen 
frfr förkortadt er dessa som blott grafiska antagna skrif- 
ningar med g för gh förekomma nästan blott i slutet af hskr., 
under det eljest en större frekvens af g mot slutet af hskr. 
bestämdt kan spåras endast beträffande eg samt ager, ago etc. 

4. g står för väntadt r 1. i i huarge dat. sg. fem. s. 73 
r. 17, utan tvifvel skriffel. 

§ 105. ng. För vanligt ng står 1 gg ngg: pinggeno, möj¬ 
ligen skriffel. Jfr emellertid Ottelin Cod. Bur. 1: 86, 88. 

§ 106. i. 
1. Affrikation af palat. g och k (sk) visa: gicef f. (7), 

giceua, giceuer, giceuit (smlagdt 10) *), gicera, gicer, gicers, giceri 
(smlagdt 25), gicer/j (2), halfgicerpe (4), gicerpe pret. af »gärda» 
(1); gicerning (3); g is ra (1), g iers (1), g ier is (1); kicennes (1), 
kicent (1), kicera, kioere, kioert (smlagdt 4), kicetil (1), skioelnaper 
(1) , skiceppa (2), skicera, skicer (smlagdt 3). — Däremot: [hindr- 
adaxjgcef (1), vingcef (1); gceua, gcefs, gceuin (smlagdt 7), 
arfgcengt (1), gcera, goer (smlagdt 8), gcerpe pret. af »göra» (1), 
gcerper subst. f. pl. (1), mungaz gaerp (1), gcerpes (1), gcersema 
(2) ; gemo (1), geras, ger, gers (smlagdt 8); kcefser (1), kcenna, 
kcennas, kcennes, kcent (smlagdt 10), kcera, kcere(r), kceres 
(smlagdt 11); skcept (1), skcerium (1), skcerscutat (1); kep, kepit 
osv. (smlagdt 28), kepe m. olika former (10), kepa, keper, 
kept (smlagdt 48), keparanom (1), kepo egn (1); sket n. (1), 
sketa vb (1), sket pf. p. (1). 

2. ice står för väntadt ae i hioertgia (4); däremot: hcengia 
(3) , hcengder (1), i hcel (2). Jfr ofvan § 35. 

§ 107. k (c). 
1. Om etymol. g -f s och g -f- s se nedan § 113. 
2. Etymol. g -f- / och g -f t skrifvas kt, ct i obykt (1); 

ficepertiukt (1), ficepertiuct (1); jfr Noreen Altschw. Gr. § 261, 
264. Med gt skrifves etymol. g / i bygt (1) och etymol. 

*) Dessutom gice[uaj s. 62 r. 31 (jfr s. 81 not 142). 
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5 + / i aiuwpogt (1), ficepertiugt (4), sagt (12), vigt (2). Att 
äfven denna skrifning betecknar Ar-ljud, visar väl den om¬ 
vända skrifningen pyligt (1; pylikt 1, -lict 1), såvida man ej får 
antaga, att g här betecknar någon modifikation af Ar-ljudet 
(jfr Kock Ljudl. s. 67), hvilken väl i så fall representeras äf¬ 
ven af ct i de nämnda ficepertiuct och pylict samt i slict (1; 
slikt 2), lictat (1), lyctat (1), quict (1). 

3. Etymol. n, -f- t skrifves alltid ngt: arfgcengt, cengte osv. 
§ 108. 1. Assimilationen dl > ll föreligger i frillo barn (3). 
§ 109. n. 
1. Assimilation nR > nn föreligger konsekvent i nom. 

best. form af vin: vinnen (6). 
2. nn motsvarar vanligare fsv. nd i tinna (1), hceruo 

tinna (1). Noreen Altschw. Gr. § 340. 2 b antager på grund 
af fhögt. zinna f.: zint m. en urgerm. växling nn: nd. Fht. 
zinna förklaras emellertid naturligt ur en /<J- afledning *tindiö- 
> *tiniv- (jfr Falk o. Torp Et. ordb. under tind) och har 
sål. ingen betydelse för den fsv. formen med nn. Denna bör 
säkerligen helt enkelt förklaras genom assimilation nd :> nn 
i relativt oakc. ställning i sammansättning (t ex. hceruo tinde 
> -tinne), hvarifrån sedan nn inträngt i det enkla tinde > 
tinne. Om assimil. nd > nn se Kock Språkhist. s. 20, Nord. 
tidskr. f. fil. NR 9:155, Noreen Altschw. Gr. § 292. 2. 

§ 110. p. 
1. Öfverg. fs ps (Noreen Altschw. Gr. §.259. 2 b) fö¬ 

religger i lups epe (1). Det är emellertid ovisst, om denna 
form tillhör hskns språk; jfr nedan under II. F. ö. står 
blott fs, icke blott i böjningsformer: gafs, halfs osv., utan äf¬ 
ven i rcefst (3). 

2. Öfverg. fl > pt (Noreen Altschw. Gr. § 259. 2 a). 
Endast pt ha: optaren (1), skapte (1), skcepl (1); pt och fl 
växla i: apton (2): afton (1); gipta(r)maper (6), gipta vb olika 
former (8): gift subst. f. enkelt o. i sammansättningar (9), 
gifto (1), gifta vb olika former (4), giflandce (1), af giftes (1); 
skipta vb olika former (15), skipte n. enkelt o. i sammans. (9): 
skifta vb (1); cepte(r) (20): cefte(r) (13); blott fl ha — frånsedt 
böjningsformer: hal/l etc. — hcefta (3), tolfler ep (1), tuce-, 
proetslfler (13), piuft (5). Materialet visar sålunda öfvervikt 
för pt i sådana fall, där intet besläktadt ord med v i stam¬ 
men står vid sidan, för fl däremot, där anslutning till dylika 
besläktade former kan antagas (jfr Olson Ög. ljudl. s. 124 f. 
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och ofvan § 15). Äfven i förstnämnda fall år dock öfver- 
gången ej fullt genomförd, såsom aflon, skifta, cefler och 
hcefta visa. 

§ 111. s. 
ss står för väntadt x(s) eller g hs i hess gen. sg. m. »högs» 

s. 54 r. 9. Sannol. föreligger blott skriffel; särskildt dubbel- 
skrifningen i slutljud är misstänkt. Jag vågar därför ej i 
denna form se ett stöd för den af K. F. Johansson i Beitr. 
zur griech. Sprachkunde s. 137 not antagna bet. »grafkulle», 
»grafhög» för fsv. hes i uttrycket aff hedhnom hes (nysv. af 
hedenhös), hvartill man eljest kunde vara frestad. 

§ 112. t 
t står för väntadt d i hemult f. (4); jfr ofvan § 39. 2. 
§ 113. x (x», gs). 
1. Etymol. ks, gs och ys tecknas med x resp. nx i: siax 

(16), tax (11); annepox (1), dax verke (2), hindra dax gicef(2), 
stoemno dax (1), fcelax gcerp (2), viperlaxere (7); fiarpunx hefpinga 
(1), kununx (10). Däremot med etymol. stafning: taks (3); annep- 
ogs (2), ficepertiugs (1), hegsta (2), leegsta (1), vig sia stemno 
(1), viperlagsera (1); [almcenninjgs vceg (1), fiarpungs (-hcerape, 
-noemd) (4), kunungs (3), pings (16). Att urspr. 5 härvid åter- 
gifves med g står i öfverensstämmelse med behandlingen af 
g frfr kons. (ofvan § 104. 3 b). Jfr f. ö. Olson Ög. ljudl. s. 
135 ff. och där cit. litt. 

2. För väntadt s (1. z? jfr § 114. 2) står x i g ang ax (1), 
utan tvifvel skrifTel. Jfr Noreen Altschw. Gr. § 50. anm. 1. 

§ 114. z (zs, pz). 
1. Etymol. ts, ds och ds tecknas med z (zs) i: alz (3), falz 

(1), forfalz eper (1), fulzcere (1), skalz bup (1), celzte (2), manz- 
(ens) (25), minzsto (1), ranzsac (3), ranzsaca (3), ranzsacan (1), 
vinz (1)J); bcezst (1), ficez (2), incastaz (1), luz (2), mungaz 
gcerp (1), rcez (2), syzskene (1), vizorp, -orpa osv. (35); branz- 
stupom (1), lanz(ins) (9), [inlcenfzker (1), hynzgma (1); bloz (1), 
buzepar (1), ater buz (3), goz(et) (13), gezlo (1), huwz-, huuiiz- 
(5), hceraz (-hefpinge, -ncemd) (15), leznom (1), Iceznom (1). — 
Etymol. oriktig stafning föreligger i vipzorp (6). 

2. z användes för normalt s i rikiz (1), inrikiz (1); 
giceraz (1). 

*) Beträffande inskottet af t mellan ll + s och nn s se 
Kock Ljudl. s. 426 ff., Noreen Altschw. Gr. § 254. 1. 
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Beträffande ljudvårdet af de under 1 och 2 anförda skrif- 
ningarna låter sig ingenting med säkerhet afgöra. De under 
2 anförda kunde möjligen tyda på att z stode som tecken 
för (genom assimilation af / och s uppkommet) ss (vid förkort¬ 
ning > s), ehuru i giceraz äfven ett ts är möjligt (jfr Kock 
Skand. Archiv 1: 50). Häremot strider väl den omständig¬ 
heten, att i de under 1 omtalade fallen aldrig ssl.s förekom¬ 
mer — det skenbara undantaget syskene (2) kan förklaras ur 
systkene med bortfall af t mellan 5 och k, och fulscere (1) är 
en naturlig anslutning till resp. enkla ord. Möjligen beror 
dock detta på en stark skrifvartradition, och skrifvaren har, 
då han i dessa fall skref z(s), men uttalade 5(s), någon gång 
omvändt kunnat oriktigt använda z i st. f. s. 

3. z står för väntadt / i annaz sinne (1): slut-/-et i 
annat har sammansmält med det begynnande s i sinne och 
stafvats enl. 1 ofvan. 

4. z står för väntadt x i viperlazore (1). Jfr Noreen 
Altschw. Gr. § 49. anm. 

§ 115. Konsonanternas kvantitet 

1. Etymol. lång kons. dubbeltecknas mot regeln i: van- 
mcett (1) och i kuminn (1) *)• Beträffande det senare jfr Ol¬ 
son Ög. ljudl. s. 151 f. 

2. Förlängning af kons. 
a) framför / och r är / resp. / förlängdt i följ. fall (jfr No¬ 

reen Altschw. Gr. § 296): scellia (1), v ill ia vb (4); bcettrape (2). 
Däremot: dylia (12), scelia (10), tcelia (1), vilia subst. (9), v il ia 
vb (6), viliaper (1); bcetra (3), ficetri (1), vitra (1). — Huruvida 
sakkcer (1) — däremot taker (7), vrceker (1) —, som Noreen 
a. st. antager, förklaras på samma sätt, är väl ovisst, då det 
förefaller mig osannolikt, att förlängning frfr r skulle vara 
äldre än utvecklingen af svarabhaktivokalen. 

b) Efter n, v, och r har kons. förlängts i [stanjdda (1), 
egnnena (2), barnna(nna) (2), vcernnene (1). Jfr Kock Skand. 
Archiv 1: 54 f. 

c) i dat. sg. vinninom (1; vininom 1) har nn inkommit 
från nom. vinnen (jfr § 109. 1). 

d) såsom lösryckta ur senare ledet af sammansättningar 
(jfr Noreen Altschw. Gr. § 298) få väl, om ej (som troligast är) 

‘) Jfr dock nedan s. 77 not 20. 
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blott skriffel föreligga, förklaras: herre (1 \erre (1) och kepp- 
i keppmalom (1). — Skriffel Aro scegghia (1), timelleca (1). 

3. Förkortning af kons. 
a) i ställning mellan lång hufvudtonig och bitonig vo¬ 

kal (jfr Noreen Om behandl. af lång vokal etc., Altschw. Gr. 
§ 304) har lång kons. förkortats i: bedes pret. (1); atunger (2), 
hatte(r), hatten (smlagdt 6), nata (4), natom (1), rattan (1), ratt¬ 
om (1), ratta vb (1), siatungs (1), ceta gen. sg. f. (1). Genom 
analogiinverkan från dylika former står enkelt t för våntadt 
tt åfven i några fall, där ljudlagsenligt förkortning ej skulle 
inträda: cetleder pf. p. (2), lanz droten (2), lyter pf. p. (2), nat- 
ena (1), ratter (2), rcetilica (1). — Vanligen kvarstår emeller¬ 
tid den långa kons. åfven i den ställning, där förkortning 
skulle inträda: fedde(s) (2); atta (3), atte (8), atto (2), attunger 
(6), matte (4), rcettan (1), rcettom (3), siatta (1), siattungs (1), 
scetta (1). Regelbundna äro på grund af akcentförhållandena: 
do 11 ur sun (1), roetter (2), so t ta siang (2). 

b) t står vanl. enkelt i ater (c. 50 ggr); 1 gg står tt: attir. 
Jfr ofvan § 63. 

c) nn och n växla i pcenninga (9): pceninga (1). Jfr No¬ 
reen Altschw. Gr. § 242. 1 b. 

d) i svagtonig stafvelse har nn förkortats i fcemtene (2). 
Jfr Kock Ljudl. s. 291, Noreen Altschw. Gr. § 303. 4. 

e) Skriffel torde föreligga i mana (1), snatan (1). Beträf¬ 
fande antigia (1), prigia (1) jfr Olson Ög. ljudl. s. 150. 

§ 116. Inskott af kons. 
Inskott af b och d är regelbundet: hcemblar, armber, 

fulder, androm osv. 
Däremot saknas inskott af p; alltså alltid: famna, fatmt, 

stcemt osv. 
§ 117. Bortfall af kons. (om R i slutljud efter vokal 

se § 118). 
1. I ställning mellan två kons. har en kons. bortfallit 

i följ. fall: d i lanboe (7; landboe 6); 6 i byrlar (1); f i prat- 
balter (1; med bevaradt f: tuce-, prattelfter 12); 5 i byrpa tima 
(1), manhcelp (1; med bevaradt g 7); n konsekvent mellan m 
och d samt m och t: ncemd, stemdo, ncemt osv.; t i pratbalfs 
(1), [tuatbaljfs (1); v i sialuiliandes (1). — Jfr Noreen Altschw. 
Gr. §§ 307 ff. Dock år möjligen ett och annat af de anförda 
fallen, t. ex. det enstaka manhcelp, snarast skriffel. 

2. a) Ö har bortfallit i matn <c matpan. Jfr Kock Sv. 
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landsm. XV. 5: 25 ff. (annorlunda Noreen Altschw. Gr. § 156. 1 
b och 285. 5). b) ett enstaka iorceghanden är sannol. skrif- 
fel. Jfr dock Noreen Altschw. Gr. 308. 3 b. 

3. Om e »ej» (2; egh, eg smlagdt c. 165) jfr ofvan § 44. 1. 
4. h saknas: a) i alf (1). Se Leffler Ant. tidskr. 5: 285. 

b) i enklitiskt han: bepan (1), rceneran (1). 
5. / saknas i haft (1), sannol. skriffel. Jfr dock Noreen 

Altschw. Gr. § 315. 2 b. 
6. n saknas: a) i svagtonig stafvelse frfr s (jfr Noreen 

Altschw. Gr. § 317. 2) i cegnses (1), ranses (1), vinses (1). De 
två senare äro väl dock snarast skriffel. Beträffande det 
första jfr äfven a. arb. § 523. I. 3. b) i sipa (1; sipan c. 40), 
sannol. skriffel. Jfr dock Kock Arkiv 6: 32 not, Beckman 
Sv. landsm. XIII. 3: 18 f. 

7. R har bortfallit framför s i dgshorn (1). Jfr Noreen 
Altschw. Gr. § 251. 

8. v har bortfallit i a »af» s. 44 r. 10. Jfr Kock Ljudl. 
s. 404 f. Det följande ordet böljar med f.l). 

§ 118. Bortfall af R i slutljud. 
I. I enstafviga ord. 
Endast utan R förekomma: 1) nom. sg. m. bg (1); 2) 

pron. vi (1); 3) f. pl. tua (2), pa (3). 
Former med och utan R växla: 1) dat. sg. af pers. pron. 

mce (2), sce (9): mer (1), per (1), scer (11), soerlgtis (1); 2) nom. 
pl. m. tue (12): tuer (8), pe (39): per (39); 3) nom. pl. m. pri 
(2): prir (1); 4) pres. ind. sg. bo (3), fa (5), na (1); s:a 9 ggr: 
bor (ö\ der (18), far (11), gar (1), siar (3), star (1); s:a 39 ggr; 
5) prep. v (2)*): vr (5), vrpiuua (1); 6) rel.-part. ce (10): cer (7). 

Endast med R förekomma: 1) adv. mer (1), ncer (5); 2) 
pres. ind. sg. cer (en mängd ggr). 

II. I flerstafviga ord. 
A. Efter a i ändeisen. 
Endast utan R förekomma: 1) gen. sg. f. af adjektiviskt 

böjda ord: fcestra (3), minna (1), sinna (3); 2) f. pl. af best. 
art.: hyrnona (1), tomtena (1). 

*) S. k. Mösa neutra (jfr Noreen Altschw. Gr. § 454. 1 c och 
där cit. litt.) föreligga väl, om formerna äro afsedda, i fiaPertiug 
(4), stamd (1), varP (1). Vid fiapertiug kan dock ordet sac vara 
underförstådt. 

*) Dessutom sammansättningen omynd (11); jfr dock of¬ 
van § 92. 7. 
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Former med och utan R växla: 1) i första ledet af sam¬ 
mansättningar: a) andra ledet börjande med kons: broafiel, 
fcemta vitne, fcestnapa manzens, gipta man, iorpa ran, suna 
sun osv., smlagdt 41 ggr: giflar fulnap (1), giptar maper 
(7), giflar mala (1), manhcelgper mal (1), s:a 10 ggr; b) andra 
ledet börjande med vokal: dana arf (1), hcefpa ep (1), iorpa 
auerkan (1), iorpa ceganden (1), icemnapa epen (1), s:a 5 ggr: 
hcefpar [ep] (1), nipiar ep(e) (2), tolfler ep (1), s:a 4; 2) gen. 
sg. m. epa (1), fulnapa (1), icemnapa (5), oicemnapa (1): leeggiar 
(1), icemnapar (2); 3) gen. sg. f. alna (1), marka (1), ceta (1): 
fcemtar (1), hcefpar (1); 4) gen. sg. f. af »hon»: hcenna (11): 
hamnar (8); 5) gen. sg. f. af best. art.: fcemlenna (1), iorpenna 
(1) , hcerazncemdenna (1), tomtenna (1), husfrunna (1): fcemtenn- 
ar (1), kirkiunnar (1); 6) nom. pl. m. arua, garpa, taka, pcenn- 
inga, doms herra m. fl., smlagdt 21 ggr: aruar, epar, uceghar, 
buzepar m. fl., smlagdt 10 ggr; 7) f. pl. alna (1), gicerninga 
(2) , fergicerninga (1), gcersema (3): fiskiar (2), [cengijar (1); 8) 
f. pl. af adjektiv, böjda ord: alla (6), icemna (1), manga (1), 
sanna (1), slika (1), fiura (1), lutskipta (1), prea (45),' s:a 57 
ggr: prear (2); 9) pres. ind. sg. afla, kalla, vara, auerka m. 
fl., smlagdt 23 ggr: aflar, clandar, spanar, auerkar m. fl., 
smlagdt 32 ggr; 10) konj. cella (115): cellar (38). 

Endast med R förekomma: fear (1), fiar (1), fcear (1). 
B. Efter i (e) i änd. 
Endast utan R förekommer nom pl. m. af best. art.: 

brepringane (1), pcenningane (1). 
Former med och utan R växla: 1) nom. sg. m. byrghe 

(2): kcefser (1); 2) f. pl. fcemte (3), fceste (2), sepe (1), tomte 
(1), s:a 7 ggr: fcemter (3), gcerper (1), skylder (2), scelder (2), 
tomter (1), s:a 9 ggr; 3) nom. pl. m. af adjektiv, böjda ord: 
alle, andre, gilde, blopoge, saclnse osv., smlagdt 40 ggr: aller, 
baper, ncester, borghaper, osakir osv., smlagdt 13 ggr; 4) pres. 
ind. sg. bete, fcelle, kcere, rcene, afhcende osv., smlagdt 41 ggr: 
deler, fceller, hitter, celter, trolouir osv., smlagdt 46 ggr; 5) 
prep. firi (c. 100), iui (4), vndi (4), cepte, cefte (23): cepter, 
cefler (13). 

Endast med R förekommer imper. 2:dra pers. pl. hygg- 
er (1). 

C. Efter o i änd. 
R saknas i acomo (1), iorpa delo (3). 
Af ofvan anförda former böra helt visst firi å ena sidan. 
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pres. ind. sg. aer, adv. mer och noer å andra betraktas som 
specialfall. Jfr beträffande oer och firi ofvan § 18 och § 45, 
beträffande mer och noer Olson Ög. ljudl. s. 172. Frånsedt 
dessa, kan beträffande den roll, som fonetiska faktorer kunna 
antagas ha spelat vid fördelningen af formerna med och utan 
i?, anmärkas följande. 

Bortfallet synes vara relativt större efter a i änd. än 
efter i, e. I förra fallet saknas R 305 ggr och kvarstår 117; 
i senare saknas det 123 och kvarstår 83. 

Framför en i satssammanhanget följande kons. och i 
paus är bortfallet något större än framför vokal eller h (jfr 
Brate Ä. Vestm. ljudl. 83 ff., Olson Ög. ljudl. 187 f.). I en- 
stafviga ord saknas sål. R frfr vokal eller h 30 ggr och kvar¬ 
står 53, under det att det frfr kons. eller i paus saknas 62 
och kvarstår 61 ggr. Efter a i änd. äro siffrorna — första 
ledet af sammansättningar oräknade — 64: 40 och 195: 63; 
efter e i änd. 39: 38 och 84: 45. 

Hvad akcentcns roll beträffar (jfr Kock Sv. landsm. 
XI. 8: 19 ff., Arkiv 18: 142 ff.), kan anmärkas, att efter a i änd. 
i stafvelse med stark levis R saknas 2 ggr och kvarstår 2, i 
stafvelse med svag levis saknas 54 och kvarstår 40, i staf¬ 
velse med levissimus l) saknas 203 och kvarstår 61. Efter e 
i änd. äro siffrorna: för stafvelse med svag levis 86: 66, för 
stafvelse med levissimus*) 37: 17. Alla fallen af bortfall efter 
o förekomma i levissimusstafvelse. Materialet visar således 
relativt betydligt större bortfall i levissimusstafvelse än i staf¬ 
velse med starkare akcent. Beträffande förhållandet mellan 
stark och svag levis är materialet för litet för att tillåta nå¬ 
gon slutsats. 

Jfr f. ö. nedan under 11. 
§ 119. Metathesis 
föreligger i lemns (1; lesn 4). Jfr Bugge Nord. tidskr. 

f. fil. NR 3: 265 f., Leffler Ant. tidskr. 5: 287 ff., Pipping Gutal. 
s. XI, XLII, 53 not 8. — Skriffel eller kontaminationsform är 
Ijgnsn (1). 

*) Däri inräknad ultima af de i satsen vanl. obetonade hcenn- 
a(r) och cella(r) samt af prea(r) och fear, fcear, fiar (jfr Kock 
Accentuierung s. 61). 

*) Häri ultima af de i satssammanhanget normaliter obeto¬ 
nade prep. iui, vndi, aepte(r) inberäknad. 
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6. Hskr. H. 

Vokalerna I stamstafvelser. 

§ 120. a. 
1. a växlar med ce i pres. ind. o. konj. af »äga»: a (11), 

agher (1), agha (3), aghe (1): cegher (20), cegha (8), ceghe (1). 
Pr. p. ss. subst. har alltid ce: malsceghanden (7). Jfr Olson 
Ög. ljudl. s. 4, 65. 

2. a är den enda förekommande vokalisationen i dat. 
sg. hanom (16). Jfr § 1. 2. 

3. a förekommer som en sällsynt variant till ce (och i, 
jfr nedan § 122. 6) i sicelo masso (1), masso faal (1; med ce 
mcessa enkelt och i sammans. 7) samt till ce i biskops nampdh 
(1), hceradz nampd (1; med ce enkelt och i sammans. 37) och 
stampna vb (1; med ce 9 ggr, e 1; dessutom subst. stcempna 
5). Beträffande nampd jfr ofvan § 89. 6; om stampna jfr Olson 
Ög. ljudl. s. 14 och där cit. litt. För masso kan jag ej finna 
någon annan förklaring än antagande af skriffel. 

§ 121. e. 
1. e står i några fall för väntadt ce: 
a) ekke (2; med ce 3); engte (1; med ce 2, dessutom ceng- 

in 4); gerden (2), gengerdh (1; gcerdh 2); henna (1), henner 
(1), henne (7) — af dessa ord inga former med ce —; poetars 
messo (1; med ce mcessa enkelt och i sammans. 7); prester, 
-en osv. (10; med ce 68); spen pl. af spander (1); stempne (1; med 
ce 9, dessutom subst. stcempna 5); then (22), thes (1) — af 
dessa inga fonner med ce —; thesse(n) (3; thcessa, -en 5); 
foruerkat (2), vredzuerke (1; vb vcerkar 1); dessutom konse¬ 
kvent i de med förkortningstecken skrifna medh och thet samt 
i ther (26; thcer 1). — I så godt som alla dessa fall kan en 
öfvergång ce > t antagas: i engte och spen i ställning frfr 
A resp. nn, i prester frfr st, i gerden, gengerdh efter palat. 
g, i ekke, then, thes, vredz uerke, mep, thet, ther på grund af 
relativ akcentlöshet. I henna. henne kan akcentlöshet och 

0 

ställningen frfr nn ha samverkat till öfvergången, i pcetars 
messo och thesse(n) relativ akcentlöshet och ställningen frfr 
ss. Jfr ofvan § 90. 1 cit. litt. Beträffande skrifningen af de 
pronominella orden (then, thesse(n), ther osv.) jfr äfven Olson 
MELL s. XIII. 

b) i siex (5; konsekvent), attergielda (1; gicelda 4); ex. på 
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ice se nedan § 127. I dessa fall kan en modifikation af ar-lju- 
det ha framkallats af diftongens första beståndsdel (en fort¬ 
sättning af palataliseringen ia > ice). 

c) möjligen i ey (c. 70), eygh (1), ney (2). Jfr Kock 
Ljudhist. 1: 164 fT. och där cit. litt. Dock kan i dessa ännu 
långt é föreligga. 

2. dat. sg. n. af pron. »den» har 1 gg formen the. 
Jfr Noreen Geschichte* § 204. 8. 

3. En börjande öfvergång i > é i öppen stafvelse (Kock 
Ljudl. s. 454 fT., Ljudhist. 1: 26 fT.) synes antydas af ledhuge 
(1). I alla andra hithörande fall dock står i: bidher (2), 
bid hi (1), nidher (1), osidha (1), osidhom (1), sidhan (15), thridhi 
(1), vidher (12); lifivande (2); dig her (3), quika subst. (1)/ 
quikan adj. (1), quikum (1), viku (1). 

4. e växlar med i i dat. pl. af »tre»: threm (8): thrim 
(1), thriim (1). Sannol. föreligger här långt i, analogiskt in¬ 
kommet från tivem eller från ack. m., nom.-ack. f. thre(a). 

§ 122. i. 
1. Enl. den af Kock Arkiv 4: 163 fT., Ljudhist. 1: 442 ff. 

framställda ljudlagen står i i firi (7; fyri 5; däijämte fore 
53, fere 2, se § 123. 1 b o. § 126. 1) och iuir, ifivi (2; yfiver 
1; därjämte oivir 1). — Samma ljudöfvergång föreligger 
sannol. också i firitighi (2); jfr Kock sist. a. st. (jfr dock äf- 
ven ib. s. 484). 

2. i (< cé enl. de af Kock Arkiv 4: 173 ff., Ljudhist. 
1: 224 f. framställda ljudlagarna) står konsekvent i sigher (9), 
sighia (9) samt i annatwiggia (2), annattiggia (3). Om bifor¬ 
men -tyggia till det senare se nedan § 124. 3. 

3. i är den enda förekommande vokalisationen i gifua, 
gifwer, gifui osv. (smlagdt 28). Jfr ofvan § 2. 2. 

4. i motsvarar vanligare fsv. y i thriskia (1). Om vo¬ 
kalväxlingen i detta ord se Söderberg U-omlj. s. 76, Olson Ög. 
ljudl. s. 33 f. 

5. Om i i Ungkepunge (1), linketpung (1) jfr Söderberg 
U-omlj. s. 70 f., Noreen Altschw. Gr. § 71. 3. 

6. i står som biform till ce (a, e, se ofvan § 120. 3 och 
121. 1 a) i kyrkmissa (1), kirkmisso hcelgdh (1), laurinz misso 
(1), olafs misso (1), pcetarsmisso hceld (1). Formen med i kan 
vara lånad från mlågt. (jfr Noreen Altschw. Gr. § 115. anm. 
3, Kock Ljudhist. 1: 232) eller bero på direkt inflytande från 
lat. missa. 

▼i 
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7. i står 1 gg i sii pres. konj. af vara; den vanliga for¬ 
men är see (4). Om växlingen jfr ofvan § 91. 9 cit. litt. 

8. Oklart är förhållandet med ikildagh s. 97 r. 29 (text- 
hskrrs ykil-). Om den af Bugge Nord. tidskr. f. fil. NR 3: 274 
framställda etyraologien vore riktig, kunde naturligtvis ikil- 
representera en af de supponerade mellanlederna mellan 
ainkil- och ykil- (jfr Olson Ög. ljudl. s. 57). Men text- 
hskns ykil- blefve i hvarje fall oförklaradt (Olson a. st.) ‘). För 
min del är jag därföre fortfarande obenägen att acceptera 
Bugges etymologi och böjd att anse ykil- — huru nu detta 
skall förklaras — som den äldre formen, ur hvilken ikil- upp¬ 
kommit i enl. med den ofvan 1 citerade, af Kock framställda 
ljudlagen, vid en akcentuering ykilddgher. 

§ 123. o, u. 
1. Växling af u och däraf genom a-omljud uppkom¬ 

met ö. 
a) En tendens till regelb. växling visa de kortstafviga: 

koma (14): kumi (1), komi (1); analogice pres. ind sg. komber 
(8; konsekvent); — kona(n) (4): kunu(ne), frcendkunu (smlagdt 
7), konuna (1); — lof (1), lo flik t (2): luffui (2). 

b) Endast med o förekomma: bordhom (1), mordh (2\ 
orkar (1), korn (5); for, for- (smlagdt 17); folk (1); klokka, 
klokko(r) (smlagdt 9), klokkare (20); kost (1), kosten (1), koste 
(1), kosta vb (1); akommo (1); rogh (1), sowel (2). — Särskilda 
fall utgöra fore prep. o. adv. (53), owir (1) och thorf (2) med 
o på analogisk väg infördt från for, *of thorva resp. samt 
opinbar (4), hvarom jfr Olson MELL s. XV. 

c) Endast med u förekomma: eldhbruni (1); budh enkelt 
o. i sammans. (11), former af adj. ftilder (5), gudh (1), lukins 
(1), skuld (2), skulu (11), skulde (1), truldom (1), wldo (1). — 
Särskilda fall utgöra lusna (1) samt pf. p. brutin (1), burghel 
(1), inburgit (1), stulin (1), som ljudlagsenligt i alla former 
skulle ha o och i hvilka sål. u införts på analogisk väg (jfr 
ofvan § 92. 1 och där cit. litt.). 

d) o och u växla i: skripta broth (1): skripta bruth (1), 

*) Det förklaringsförsök jag Ög. ljudl. s. 57 f. gjort, måste jag 
efter Hjelmqvists kritik i Arkiv 24: 374 ff. anse förfeladt. Hjelm- 
qvists egen förklaring är dock icke öfvertygande trots den lärdom 
och det skarpsinne, som i hans uppsats kommer till synes. Den 
faller enl. min mening därpå, att det supponerade mykildagher 
ingenstädes kunnat uppvisas. 
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hcelgho dag ha bruth (1); hofivtz loter (1): luth (2), hufwtz luth 
(1), lutum (1); konung er, -e etc. (19): KVnunger (1). En sär¬ 
skild ställning intager här konunger, som ljudlagsenligt skulle 
ha u i alla former och i hvilket sål. o sannol. är af ana- 
logiskt ursprung (väl efter mönstret af växlingen kona: 
kunu o. d.). 

Af de anförda formerna äro orkar, for, for-, klokkare å 
ena sidan, skulu, skulde och wldo å andra ljudlagsenliga, då 
dessa ord i alla former, resp. ingen form ha eller haft a i 
änd. F. ö. visar materialet utjämning till förmån för o frfr r 
-f- kons., kakum. / -f- kons., st och kk (beträffande det afvikande 
pf. p. burghet jfr ofvan c), i öfriga fall i allmänhet till för¬ 
mån för u. Dock förekommer — frånsedt akommo, hvarom 
ofvan § 69. 1 — o i något större utsträckning än i öfriga här 
behandlade hskr. Jfr därom mera nedan under 11. 

2. o är den enda förekommande vokalisationen i 
bort(h) (3). Jfr § 92. 4. 

3. o, u-omljud af a, växlar med a i nokra (1): nakor 
(1), nakan (1), nakrom (1) (jfr Söderberg U-omlj. s. 82 ff.) 
och med u i howdzmannen (1), hofivtz loter (1), hofwitzman 
(1): hwfwdz manne (1), hufwtz luth (l)1). I det senare fallet 
bero dubbelformerna på en urspr. böjning huvup, huvuz: syn- 
koperade kasus hofpe, hofpa etc. (jfr Olson Ög. ljudl. s. 46, 
51, Kock Ljudhist. 1: 420). 

4. o är den enda förekommande vokalisationen i som 
(c. 40) och växlar med u i om (3): wm (40). Jfr ofvan § 3. 2. 

5. Öfverg. u > ö frfr r -J- dental kons. (Kock Ljudhist. 
2: 191 ff. och dår cit. litt.) visar wordeth (1). Samma öfver- 
gång föreligger sannol. äfven i fiortan (4; konsekvent) < *fiiirtan 
(jfr Noreen Altschw. Gr. § 120). 

6. o- är den enda förekommande formen af prefixet 
»o-d: ogilder, ovight osv. Jfr ofvan § 3. 3 cit. litt. 

7. o är den vanliga vokalen i ack. f. sg. hona (8; hana 
1). Jfr ofvan § 22. 4. 

§ 124. y. 
1. y växlar med u i skyld(h) (7): skuld (1), skull (1). 

Jfr Noreen Altschw. Gr. § 409. 
2. y växlar med i i kyrkmisso hcelgdh (1): kirkia enkelt 

och i sammans, (c. 60) och gryft (1): grift (1). Beträffande 

*) Om sidoformer med e se nedan § 126. 3. 
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det förra jfr Kock Ljudhist. 1: 70 och dår cit. litt., beträf¬ 
fande det senare Tamm Et. ordb., Kock Arkiv 20: 54 f., Ljud¬ 
hist. 1: 72. Jfr f. ö. nedan under II. 

3. y växlar med (w)i i annat tyggia (1), badhe tyggia 
(1): annat(w)iggia (se ofvan § 122. 2). Om de olika möjlig¬ 
heterna till förklaring af y-et se Kock Ljudhist. 1: 63 och 
dår cit. litt. 

4. y står i neutr. fyra (2). Stamstafvelsens vokal för- 
skrifver sig från mask. fiurir > /yrir (Kock Ljudl. s. 251). 

5. y är den enda förekommande vokalisationen i nyo 
råkn. (4), nyghio (1) och växlar med i i tyunda subst (6), tywnde 
vb (1), ty onda (1): tiunda råkn. (1), tiunde subst. (3), tiunde(r) 
vb (2). Då y eljest icke förekommer som tecken för vo- 
kaliskt i, torde y-ljud här vara afsedt. Detta har i ny o upp¬ 
stått genom det förenade inflytandet af det börjande n och 
åndelsen o (äldre u) — jfr ofvan § 93. 4 — och har där¬ 
ifrån sannol. analogiskt införts i (det ej förek. tyo och) 
tyunde etc. 

§ 125. ae. 
1. a* växlar med a i pres. af »låta»: leeta (4), loeter (2), 

leeti, leete (smlagdt 3): lata (1), later (1). Jfr ofvan § 70. 1. 
2. ce står för väntadt a: 
a) i foeldz (3) pres. ind. sg. af fallas. J5-ljudet beror här 

sannol. på inverkan från det likbet. fcellis af fcella, möjli¬ 
gen i någon mån också från det med falz (fcelz) i satssam¬ 
manhanget ofta förbundna vcers »frias». 

b) i cerivodhet (1). Jfr ofvan § 23. 1. 
c) i hoorscekenne s. 101 r. 16; sannol. skriffel på grund 

af det omedelbart föreg. horscengenne. 
3. ce står för vanligare fsv. e i thce ack. f. sg. (1; the 1). 

Noreen Geschichte* § 204. 10 förklarar med tvekan ce som 
beroende på analogiinverkan från mask. pcen. Möjligen är 
dock formen en äldre växelform till pe. Som grundform för 
den senare är jag benägen att antaga ett urgerm. *pcé (< 
*pcém), afljudsform till det i got. pö föreliggande urgerm. *pö 
(< *pöm) *). I svagtonig ställning har cé i urnord. tid blifvit 

*) Jfr Bugge Norges Indskr. I: 81 (Kock Arkiv 11: 121). Isl., 
fsv. pä kan förklaras antingen ur urgerm *pö (= got. pö) i svag¬ 
tonig ställning (jfr Geschichte* § 204. 10) eller ur *p& med vanl. 
öfverg. urgerm. ct > urnord. ä i starktonig ställning. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagen» 1300-tal*fragment. 

t, e (jfr Noreen Geschichte* § 34, Altisl. Gr.1 § 131). Ett urspr. 
svagtonigt (Jjcé > fre >) pe kan vid användning i starktonig 
ställning ha blifvit förlångdt till pi efter afslutandet af den 
fsv. öfverg. é > öé. En förlängning af pe under samma för¬ 
hållanden före afslutandet af samma fsv. öfverg. «> cé skulle 
däremot till resultat gifva (pé >) pce. 

4. <2 står för väntadt 0 i tivcesucere (1). Jfr ofvan § 70. 6. 

5. (B står för väntadt 1. vanligare ice i inbcergha (1; 
bicerghia 1); fcecegceldh (2), fcecegcddet(h) (2) — däremot gicel- 
dom 1 —; hoorscengenne (1). — Beträffande inbcergha jfr No¬ 
reen Altschw. Gr. § 530. 2. I -gceldh beror väl ce, om det är 
afsedt, på inflytande från ett jämte gicelda (se nedan § 127) 
förefintligt, men ej i hskr. förekommande gadda, hvarom 
Noreen a. st. För både inbcergha och -gceld(h) skulle man 
dock möjligen kunna tänka äfven på lågt. infl. (lågt. bergen, 
gelt). — Om vokalisationen i fsv. sceng: siang (sioeng) se Hult- 
man Hälsingei. s. 72 not. 

6. Första leden af Ihucera wcernadh (dvs. -vcerknap) 
har Tamm Upps.-stud. s. 33 förklarat som en afljudsform till 
isl. pvari »stock» (pucera ucerknap ungef. = »blockarbete»); 

•• 

jfr härtill Olson Og. ljudl. s. 59. Jag finner numera denna 
etymologi föga öfvertygande, men har intet som jag afgjordt 
vill sätta i stället. Möjligen kunde man dock tänka på adj. 
pucer, här i så fall ungef. = »stor»; jfr sv. dial. tvårfglling 
»storätare» (Rietz), sv. dial. tvärslygg »mycket stygg» (Rietz) 
samt det åtm. i Skåne dial. förekommande uttr. göra ngt (t. 
ex. äta) på tvärt, dvs. »öfverdrifvet», »omåttligt». 

§ 126. 0. 

1. Öfverg. y > b (enl. den af Kock Arkiv 9: 50 ff., Ljud- 
hist. 1: 453 fT. framställda ljudlagen) föreligger sannol. i kir- 
kio der (5). Ovisst är däremot, om denna öfverg. år orsa¬ 
ken till .a-ljudet i fel g hi a (1), thrcetelflan (1), fere (2), [er adv. 
komp. (8) och farra (3), fersl (2), ferrsta (2). Jfr näml. om 
felghia samt fere, fer etc. ofvan § 5. 2, om thrcetelftan ofvan 
§ 71. 1. Osäkert är likaledes, om denna öfverg. föreligger i 
SBnnodagh (1; sunnodagh 3), i så fall < synno-. Senno- kan 
näml. hvad stamvokalen beträffar vara lånadt från mlågt. 
sonne- (jfr om mlågt. o: fd. 0 C. Holst Arkiv 18: 219 ff.). — 
I öfriga fall kvarstår y: dyl (1), dyli (3), dylia (1); thyn (2), 
thyni (2), thynia (1); byria(s) (2), myrdher (1); bry ti (1). 
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2. b år den enda förekommande vokalisationen i »göra»: 
g B ra, gBr, gers, gar i (smlagdt 23). Jfr ofvan § 4. 2 cit. titt. 

3. b förekommer som biform till u och o (se ofvan § 
123. 3) i hBfwdzmadhern (1). Jfr Kock Ljudhist. 1: 415 f. 

4. b växlar med t i thBm (9): them (20)1). Jfr of¬ 
van § 5. 3. 

5. b står i iBsna (1), ombildning af lusna genom påver¬ 
kan af adj. Lbs. 

6. Egendomligt är b i första ledet af BZBrt (2). Före¬ 
ligger förväxling med Bp-, isl. auÖ-, »lått-» (jfr fsv. Bdhbrutin 
»lätt bruten», edhben »lätt bevekt till bönhörelse», edh- 
giordher »lått gjord», edhkcender »lätt känd», Bdhmcerkter 
»synnerligen märkbar» *) eller tillfällig påverkan af andra 
ledets ar? 

§ 127. iai i se (ie). 
Både kort och långt ia synas i hskns språk ha öfver- 

gått till ice (delvis > ie, jfr § 121. 2): bioerghia (1), icemlanghe 
(3), icempna (1), Icemken (1), vixla spicellom (1), cetzsko spicel 
(3); sicela mcesso (2), Ihicenist (3), ficerdhe (2), gioeldom subst. 
(1), gicelda, gielda vb (5), hicelpa (7), sicelfuer, -um etc. (9), 
siex (5). Beträffande undantagen iaa (1), iak (3) jfr ofvan 
§ 72. 2. 

§ 128. ih, iö (ie). 
1. Fördelningen af iu och io, uppkomna genom u-bryt- 

- ning, är den i fsv. vanliga (Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 8: 284 
ff.): thiwghu, thrcetiwghu: giordh, giort osv. Analogice står 
iu i thrcetiught (1) och thrcetiungx (1). 

2. Brytningsdiftongen frfr urspr. ggu och ngu har for¬ 
men yu (jfr § 130) i bywg (1), io i lionga thingh (1), sionga (2). 
Jfr § 26. 2. 

3. Böljande öfvergång io > iB antydes af liBnga thingh 

(1), sannol. äfven af pres. ind. sg. giar (1). Jfr beträffande 
det senare nedan § 139. 1. 

§ 129. Om io i fiortan se ofvan § 123. 5. 
§ 130. Labialisering iu > yu och iu > yu (jfr Kock 

Ljudl. s. 448 ff.) är betecknad i bywg (1), boldyur (1), Thywpta 
maal (1). Eljest står iu (iw): thiwghu (4), thrcetiwghu (2), 

l) Möjligen blott 19; jfr s. 104 not 17. 
*) Enl. Prof. Söderwalls samlingar till medeltidsordboken, 

hvilka han välvilligt ställt till mitt förfogande. 
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thrcetiwght (1), thrcetiungx (1); bitidha (3), Iwl, iul (4), Huts 
(2), si ut (1), siuker (2), osiwker (1), thiwf (1). 

§ 131. Vokalernas kvantitet 
1. Lång vokal — med undantag af u och y — dubbel- 

tecknas icke sällan i sluten stafvelse: aar, maal, raan, een, 
leef, seer, liik, siin, thiit, bool, hoor, stool, daer osv., sällan, 
dock något oftare i slutljud än i inljud, i öppen stafvelse: 
faa, maa, see, thee, sii, boo, fcece, des, twe; aata, eena, heete, 
liike. — Af dylika skrifningar erbjuda endast aat prep. (4; 
at(h) 24) samt iaa adv. (1) något särskildt intresse. Om för¬ 
längningen i det förra jfr E. Wigforss Från filol. fören. i Lund 
3: 178 ff., Kock Ljudhist. 1: 386 ff.; om den långa vokalen i det 
senare se Lidén Arkiv 3: 236. 

2. Etymol. kort vokal dubbeltecknas i några få fall: 
Aall (1), forfaal (1), mcesso faal (1), hcecel f. (2), hceceluanum 
(1), laas n. »lass» (1), saak f. (1), thriim dat. af »tre» (1). Af 
dessa är Aall (i böljan af KrB 13: 3; A initial) ett uppenbart 
skriffel (jfr Ttha s. 87 r. 6) och någon annan förklaring kan 
näppeligen ges af forfaal, mcesso faal och laas. Om lång vokal 
år afsedd i thriim (thrim 1), har längden väl snarast analo- 
giskt inkommit från ordets öfriga former, som alla ha lång 
vokal. Af de återstående orden, hcecel och saak, har det förra 
på alla de tre ställen där det förekommer, dubbelskrifven 
vokal, hvarför man väl tvingas att antaga längd. För båda 
synes ingen annan utväg till förklaring erbjuda sig än att 
här se spår af en böljande allmän stafvelseförlängning. Un¬ 
der hvilka förhållanden eller i hvilka fall en sådan eventu¬ 
ellt inträdt, låter sig icke afgöra. Jfr nedan § 147. 1 e. 

Ån del sevokalerna. 

§ 132. Svarabhaktivokalen. 
1. Svarabhakti förekommer utom frfr r (biskoper, bänder 

osv.) äfven frfr / i sowel (2) samt, om ej skriffel bör antagas, 
frfr n i sokon (1; sokn 17). 

2. Svarabhaktivokalen är vanligen e: bänder, hcelder, 
nceter osv. (c. 270 ggr). Icke sällan står dock i: balkir, biskopir, 
markir, sakir etc. (c. 110 ggr), däraf egendomligt nog i öfver- 
vägande antalet fall, 63, i cellir (celler 11). Efter a står några 
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ggr a: markar (1), sakar (2), takar (1), wardhar (1), skiptader 
(1) *); efter o står o i sokon (jfr 1 ofvan). 

§ 133. at ci e (i). 
1. Den normala vokalen är a: allan, byria, gifua, gera, 

koma, sifian osv. I några fall står e (i sluten stafvelse frfr s 3 
ggr i) för väntadt a: ack. sg. m. icemlanghe (1); gen. sg. m. 
klokkare (1); gen. sg. m. malsceghandens (1), dat. malsceghiande 
(1) , mals ceghandenom (1); dat. sg. m. soknare (1); ack. pl. 
aghnane (1); gen. pl. prceste (1); komp. n. sg. mere (1); gen. sg. 
hermer (1); uprcetter edhir (1); pres. ind. sg. tiunder (1); inf. bete 
(2) , stcempne (1), sware (1); pres. ind. pl. bedhis (1), drcepis (1), 
winnis (1). Då omvändt a i några fall står för e: nom. sg. m. 
bonda(n) (4), klokkara (4), soknara (1), nom. pl. m. alla (4), sak- 
lesa (1), thcessa (1), n. pl. thcessa (1), pres. ind. sg. frestar (1), 
hera (1), pres. konj. ganga (1), bidhan (1), pret. ind. sg. 
ringda (1), pf. p. n. standa t (1), sbst. n. vitna (1)’)* så kunde 
detta tolkas som omvändt skrifsätt af en skrifvare, i hvars 
språk änd. a öfvergått eller börjat öfvergå till e. Men en 
undersökning af materialet visar, att i de flesta fallen väx¬ 
lingen a: e kan och naturligast bör förklaras genom ut¬ 
jämning inom resp. böjningsschema, och de återstående fal¬ 
len torde bero blott på en af denna växling föranledd osä¬ 
kerhet beträffande skrifningen af ändelsevokalerna'). 

Icke hithörande äro sannol. menedher pl. (1) samt for¬ 
fals edhir pl. (1), uprcetter edhir pl. (1). I dessa föreligger 
väl nämligen i-stamsböjning (jfr Olson MELL s. XXX). 

2. ce för väntadt a står blott i celloe (1). Denna konj. 
har eljest alltid formen cellir, celler. 

§ 134. it e (se). 
1. I öppen stafvelse står i efter kort rotstafvelse i två- 

stafviga enkla ord samt i tvåstafvigt sammansättningsled: 
bidhi, dyli, firi, hafwi, eldhbruni, forbudhi osv. (smlagdt 54). 
Undantag utgöra: fore (53), fe re (2); redhskape (1; med -i 1), 
twcesuoere (1). I fore, fere beror -e på ordets tonlöshet i 

*) I pcetars mcesso (1; poeters- 1) är väl a snarast icke sva- 
rabhakti; jfr Olson Ög. ljudl. s. 80 anm. 1. 

*) Stället fördärfvadt; jfr s. 104 not 28. 
•) Detta styrkes ytterligare däraf, att a och o, e och o på 

samma sätt växla: dat. sg. f. klokka (1), kona (1); dat. sg. n. 
halfwa (1); kyrkmissa hcelgdh (1); nom. sg. f. kirkio (5); sioelo 
masso (1); ack. f. sg. dotter (1), syster (1); ack. f. sg. fioerdhe (1). 
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satssammanhanget (jfr Kock Ljudl. s. 345); att trots detta /fri 
(7) och fyri (7) bevarat -i, finner utan tvifvel sin förklaring i 
den föregående palatala vokalen. I redhskape och twcesucere 
åter beror väl den afvikande änd.-vokalen därpå, att ordens 
senare led ej förekomma som enkla ord, h var för den i öfriga 
sammansättningar vanliga anslutningen till det enkla ordet 
ej kunnat göra sig gällande. 

2. I öppen stafvelse står e efter lång rotstafvelse samt 
i flerstafviga enkla ord: akre, edhe, ligge, kalladhe, klokkare, 
konunge, hemule, sakenne osv. (smlagdt c. 340 ggr). Undan¬ 
tag utgör vndi (1); jfr därom ofvan § 76. 2. Blott sken¬ 
bara undantag äro däremot leeti (1; laete 2) och viti »bevise» 
(4; konsekvent); jfr ofvan § 101. 2. 

3. I sluten stafvelse står i efter kort rotstafvelse i 
tvåstafviga enkla ord samt i tvåstafvigt sammansättningsled: 
brutin, iuir, mykit, slagit, ikildagh, kirkio nykil osv. (smlagdt 
17). Undantag utgöra: fadher (1; fadhir 1); pres. konj. waren 
(1; warin 2); pf. p. slagen (1); yfwer (1); openbara, -barom 
(2; opin- 2); ensamen (1). Af dessa förklaras fadher genom 
anslutning till modher, brodher etc. med lång rotstafvelse (se 
Kock Ljudl. s. 249). Waren och yfwer bero på ordens tonlös- 
het i satsen (jfr ofvan § 101.1). Af formerna open- och opin- 
är den förra i själfva verket den ljudlagsenliga, då i openbar 
etc. mellersta stafvelsen har levissimus; opin- beror som alltid 
i dylika fall på anslutning till det enkla ordet. Rörande en¬ 
samen jfr redhskape och twcesucere ofvan under 1. 

4. I sluten stafvelse står efter lång rotstafvelse samt 
i flerstafviga enkla ord ungefär lika ofta e och i: dymbeldagha 
(1); badhen (3), fallen (1), iordhen vb (1), Icemken (1), leeggen 
(1), odhens (daghenom) (1), sungen (6), thessen (2), laghwnnen (2); 
deler (2), fcempter (1), heter (1), kloempter (1), kcerer (1), modher 
(1), myrdher (1), sicelfwer (1), stoempner (1), viter (1); foeldes 
(1), kcennes (1), manhcelghes maal (1), spilles (2), ekes (1), burghet 
(1), haldeth (1), lofliket (1), laghwnnet (1), wordeth {1); s:a 41 
ggr; — betin (1), ferin (1), g ang in (1), laurinz misso (1), cengin 
(4); cellir (1; fel för allir), foellir (4), glemir (1), ringir (1), sekir 
(1), vndir (1), ekir (1); feris (1), fulsceris (1), frcelsis (1), vitis 
(1), ekis (1); inburgit (1), fangit (1), funnith (1), gangit (3), hedit 
(3), huilkit (2), pingitz dagha (3), laghwnnith (1); s:a 38 ggr. 
Materialet visar emellertid, att e är vanligast frfr n (18 e: 8 
i), i frfr t (15 i: 5 e), under det att frfr r och s e och i före- 
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komma ungefär lika ofta. Beträffande den roll ett omedel¬ 
bart följande t spelar för bevarandet af i jfr Kock Ljudl. s. 
274 f. Det kan äfven anmärkas» att af de 38 fallen med i i 
änd. detta i 19 står efter palatal kons., under det t efter pa- 
latal kons. förekommer blott 12 ggr; jfr Kock Ljudl. s. 254. 

Hskns språk synes sål. vara på väg att öfvergå från 
ofullständig till fullständig balans. Härvid har i längst kvar¬ 
stått dels i ställning frfr t, dels efter palatal kons. 

Särskilda fall utgöra: 
5. bestämda artikeln. I denna står i regel t både i 

öppen och sluten stafvelse efter såväl kort som lång rotstaf- 
velse: daghenom, biskop enom, edhenom, ncempdene, sakkene, 
iordhena, likeno, hceradheno osv., i öppen stafvelse smlagdt 
29 ggr; saken, sakenne, bonden, domaren, ncempden, sokn- 
en, barnsens, ncempdenne, bannet, maleth osv., smlagdt i slu¬ 
ten stafvelse 68 ggr. — Undantag utgöra: boghordaghin (1), 
thorsdhaghin (1), budil (1), arfivin (1), edhrin (1), edhin (2), 
prcestin (1), manzins (1), likil (3), alla i sluten stafvelse. Af 
de 12 formerna står i i 3 fall efter kort rotstafvelse, i 3 af 
de öfriga efter föregående palatal kons. (jfr ofvan 4). 

6. afledningsänd. -lik-, -ing- och -ist. I dessa förekom¬ 
mer blott i: lo/Iikl, tholikt, olaghlika osv.; mistninge, olning, 
pcenninga osv.; thicenist. 

7. I några få fall står ce för våntadt e: bardaghce (1), 
klokkarce (1), altarceth (1), soknamannomcen (1). Jfr ofvan § 
76. 7 cit. litt. 

§ 135. ut o. 
Hskr. tillämpar den fullständiga balansen. 
1. Efter kort rotstafvelse ståru i enkla tvåstafviga ord 

samt i tvåstafvigt sammansättningsled: kunu, samu, thrcetiwghu, 
kunune; durum, landz laghum, hwfwdz manne osv. (smlagdt 
56). Det enda undantaget, osidhom (1), kan förklaras däraf, 
att ordet fakultativt akcentuerats som enkelt (jfr 2). 

2. Efter lång rotstafvelse samt i flerstafviga enkla ord 
står o: allo, klokko, stodho, barneno, thingeno, soknamann- 
omen, stcempnona, cerwodhet; annor, aptonsanger, nakor, 
kirkionne, androm, bordhom, fatikom, hanom, bondanom osv. 
(smlagdt c. 320 ggr, däraf 106 i änd. -om). — Undantag 
utgöra: 

a) 3 ggr änd. -um: fullum, hceceluanum, siaslfum. Jfr 
Kock Ljudl. s. 208. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



östgåtalagens i300-talsfragment. XCI 

b) afledningsdnd. -ugh i ledughe (? jfr § 121. 3); däremot: 
fatoghe (1), skyldogh(er), sky Idog he (smlagdt 8); -ul och -ung 
konsekvent: hemula, hemule; konunger, thridhiung, linkspung 

<osv.; vanligen äfven -und-: sannund (1), osannud (1; fel för 
-und), attunda (3), tiunde räkn. (1), tiunde, tyunde subst. (9), 
tiunde(r) vb (2), tywnde vb (1); med o blott i ty onda vb (1). — 
Jfr Kock Ljudl. s. 215 ff. 

c) hefwdz- (1), väl beroende på anslutning till det kort- 
stafviga hufwdz-, hoftudz-. 

d) hwsscetu madher (1). 
Icke eg. hithörande år ertugh (3), om hvars u jfr Kock 

Accentuierung s. 210 ff. Andra stafvelsens u visar, att ordets 
sammansättningsakcent bevarats. 

Konsonanterna. 

§ 136. d och dh. 
1. Den urspr. förbindelsen möter under formen ghd 

i vighder (1), vighd (1), vighdan (1), saghd (1), saghder (1), 
under formen gdh i hcelgdh (10), forha:lgdh (2). Om, såsom 
troligt är (se nedan § 137. 2), g i de anförda ex. med gdh 
har uppkommit ur 3 på grund af det föregående /-et, har 
sål. i hskns språk Ö öfvergått till d efter 5, och denna förete¬ 
else är senare än öfverg. 3 > g efter /. Efter g (< 3) kvar¬ 
står däremot Ö (dh). Öfvergången Ö > d är sål. här ett tyd¬ 
ligt dissimilationsfenomen. 

2. I st. f. väntadt dh står i några fall d: bade (2), bard- 
aghce (1), bud (1), budit (1), ferde (1), gerden (2), hedit (3), 
iula frid (1), kirkiogarden (1), skriptader (1), skriptadar (1), 
skriptadan (1), suderkspunge (1). Omvändt står dh för d i 
d&mpdh (1), eldhbruni (1), fceldh (1), giceldha (1), fcece gceldh 
(2), ncempdh (10), skyldh (2), samqucemdh (1), tit qucemdh (1); 
thorsdhaghin (1); malsceghandhenom (1). Dessa skrifningar åro 
svåra att förklara. Att i något af de sist anförda fallen en 
öfvergång d > Ö skulle föreligga, synes mig alldeles uteslutet, 
och dessa torde således endast kunna förklaras genom om¬ 
vändt skrifsätt, beroende därpå, att i skrifvarens språk 6 del¬ 
vis öfvergått till d. I huru stor utsträckning en sådan öfver¬ 
gång ägt rum, år ovisst, då de anförda skrifningarna med d 
icke synas ge någon bestämd anvisning. Möjligen kunde man 
antaga, att öfvergången skett dels i obetonad ställning, dels 
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efter r. ^ Jfr Kock Arkiv 11: 152 f., Nord. tidskr. f. fil. NR 
9: 150. Åtm. den senare öfvergången har en analogi i öfver- 
gången 3 > g (jfr nedan § 137. 2). 

3. dh i wrdhinga (texthskr.: urpinga) kan vara beteck¬ 
ning för ett ur p i samnord. tid uppkommet Ö (jfr Noreen 
Altschw. Gr. § 223. anm. 1), men troligare är, att det blott år 
ett oriktigt återgifvande af förlagets urpinga, beroende på att 
förlagets p inuti ord i allmänhet återgafs med dh. 

4. I vardh s. 95 r. 19 föreligger väl, om formen är af- 
sedd, ett s. k. /-löst neutr. (jfr Noreen Altschw. Gr. § 454. 1 
c och dår cit. litt). 

§ 137. g och gh. 
1. I den urspr. förbindelsen &Ö har 3 bevarats. Ex. se 

ofvan § 136. 1. — Likaledes har 3 bevarats framför n, att 
döma af de enda förekommande ex: aghnane (1), eghn (2). 

2. För äldre 3 står g: 
a) ofta efter l och r (jfr ofvan § 104. 3 och där cit. litt.): 

hcelgdh (10), forhcelgdh (2); inburgit (1), sargat (1); däremot: 
hcelgho dagha bardaghce (1), hcelgho dagha bruth (1), man- 
hcelghes maal (1); burghet (1), bicerghia (1), inbcergha (1). 

b) sällan i andra fall: landzlagum (1), ledhuge (l), skyld- 
oger (1), ertuger (5); slagen (1), slagit (1). Däremot: dagh, 
rogh, cegher, skyldoghe osv. smlagdt c. 160 ggr. Af de an¬ 
förda 10 fallen af g för gh står g i 8 i relativt oakc. staf- 
velse; jfr § 104. 3 och där cit. litt. Beträffande artuger (5) 
med g frfr förkortadt er jfr dock s. LXXI ofvan. 

3. I nyghio (1; nyo 4; tiunde, tyunde osv. smlagdt 14) torde 
ghi beteckna hiatusfyllande j (jfr Noreen Altschw. Gr. § 328. 1). 
Stafningen ghi antyder väl i så fall, att i ord som vighia etc. 
3 -f- L i hskr:s språk sammansmält till j (jfr Kock Arkiv 
11: 328 ff., Ottelin Cod. Bur. 1: 94 f.). 

§ 138. ng, ngg, ngh (n). 
1. Den vanliga beteckningen är i alla ställningar ng: 

fangit, manga osv. (mellan vokaler c. 75 ggr); ringda (1); thing, 
olning, ottosang osv. (i slutljud 12 ggr). I inljud mellan vo¬ 
kaler står emellertid 3 ggr ngg: leengge, pinggitz dagha, 
horseenggenne. I samma ställning förekommer 5 ggr ngh: 
icemlanghe (3), mangha (1), ringha (1). Dessutom står ngh 
1 gg frfr kons.: ringhde, 2 ggr i slutljud: lionga thingh, aengh. 
Af dessa skrifningar är ngg utan tvifvel afsedt att beteckna 
uttalet v,g. Bet. af ngh är däremot tvifvelaktig, då det före- 
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kommer såväl i den ställning, där ett uttal rg bör antagas, 
som i de ställningar, där enl. det allmänna antagandet ex¬ 
plosivan bortfallit. Sannol. har man att i denna hskr. (jfr 
Ottelin Cod. Bur. 1: 89) i ngh se blott en grafisk variant till 
ng. Beträffande förhållandet i andra fsv. skrifter jfr Olson 
Ög. ljudl. s. 108 ff. och där cit. litt. 

2. I linkepung (1; ling- 1) står n måhända snarast som 
beteckning för v,. Dock är det möjligt, att k betecknar affri- 
katan fy och att framför denna # blifvit n (jfr Noreen 
Altschw. Gr. § 281. 2). På detta sätt måste i hvaije fall det 
nysv. uttalet af Linköping anses ha uppkommit. 

§ 139. j. 
1. Beteckning för affrikata föreligger sannol. icke i pres. 

ind. sg. gwr (1), då eljest sådan aldrig betecknas: gcerdh(2), 
gar a, ger, geri osv. (smlagdt 21), adj. ger (2). Om g ier jfr 
ofvan § 128. 3. 

2. Mot hvad eljest, såvidt jag vet, är fallet i fsv. *) mö¬ 
ter i i änd. af bicerghia (1; inbcergha 1); möjl. beror formen 
på anslutning till fsv. byrghia (hvarom se Noreen Altschw. 
Gr. § 531. 3). — Såsom mindre vanlig kan antecknas äfven 
formen klcerkia (1); jfr dock ex. hos Söderwall Ordbok. Pa- 
lataliseringen synes i detta ord vara blott dialektisk. — På 
oriktig uppfattning af senare sammansättningsleden beror 
väl malsceghiande (1) för malsceghande *). 

3. För väntadt ce står ias i sicetia (3; scetia 2), tiaslias (1; 
taslia 1). Jfr ofvan § 35. 

§ 140. k. 
Af 5 frfr t uppkommet k tecknas med k i sakt (1), oivikt 

(1); med etymol. stafning däremot: ovight (2), thrcetiwght (1). 
§ 141. 1. Id har i slutljud i svagtonig ställning assimi¬ 

lerats till ll i skull (1) i förbindelsen fore — skull (jfr den 
nysv. akc. för håns skull o. d.). Eljest kvarstår Id äfven i 
slutljud: skuld, skyld, g ild, wald osv. 

1) Jfr dock båria (< bcerghia ?) i ett ex. från 1497 hos Sö¬ 
derwall Ordbok, art. biårgha. 

*) Prof. Söderwall meddelar mig emellertid, att i Birg. Uppenb. 
verbet »äga» några ggr har formen ceghia. Om, såsom jag tror, 
ghi bär bör fattas som tecken för j, torde detta ha uppstått ur 3 
i relativt oakc. ställning (jfr Kock Sv. landsm. XI. 8: 49). I så 
fall kunde malsceghiande vara en ljudlagsenlig form. 
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§ 142. n. 
Om n i lanskalaghe (1) jämte baska- (1) se Noreen Altschw. 

Gr. § 330. anm. 1. 
§143. p. 
Öfvergången fl > pt föreligger i: aptonsanger (9), skipta 

(1), skript(h) (17), skripta vb (10), Thywpta maal (1), apte(r) 
(17). Däremot kvarstår f i tolfla (1), thrattolflom (1), natur¬ 
ligtvis genom anslutning till lolf samt i grifl (1), gry fl (1), i 
det senare möjligen genom påverkan af grava, grava och 
gr af»). 

§ 144. t och th. 
1. Endast med ll förekommer ätter (11), atlergielda (1). 

Jfr ofvan § 39. 1. 
2. th står för väntadt t: 
a) i framljud 3 ggr: thaki (2), thiundan (1), firithighi 

(1) och i inljud mellan vokaler 1 gg: ralhe. 
b) i slutet af ord eller stafvelse: 
a) vanligen efter betonad vokal: (e)eth (3), huath (2), 

keth (1), lath (2), nath (7), nsth (1), rath (4), sath (1), sith (2), 
sooth (1), sath (1), wth (4), ath skilth (1), skethning(ar) (3), 
wathnom (1), vithna (1), vithne (1), vithnom (1), s:a 37; med 
t: eet (1), huat (6), mot (1), rat (1), ivt (2), sit (1), slat (1), 
skBtningar (1), wt sokna (1), vitna(r) (2), skrokvitne (1), vitnom 
(1), s:a 19. 

/?) mindre ofta efter (relativt) oakc. vokal: ath prep. (11), 
ath konj. (8), altarath (1), annath (1), funnith (1), faagaldeth 
(1), haldeth (1), laghuarath (1), laghivnnith (1), lagivnneth (1), 
maleth (1), skiplath (1), wordeth (1), faa booth (1), halgho- 
dagha bruth (1), skripta bruth (1), skripta broth (1), hufwtz 
luth (1), s:a 35; med t: at prep. (13), aat prep. (4), at konj. (13), 
annat (5), annat- (3), bannet (2), burghet (1), fangit (1), faa- 
galdet (1), gangit (1), hedit (3), huilkit (2), kallat (1), lagh- 

D Detta oberoende af om ordet urspr. är ett verbalsubst. till 
»gräfva» eller icke (jfr § 124. 2 cit. litt.). För min del håller jag det 
för troligt, att så är. Härför talar utom den af Kock Arkiv 20: 54 
anförda bet. af ä. d. greft (»grävning», »grav», »groft», »dige», 
»daemning») äfven den omständigheten, att ordet i den äldre fsv. 
betyder »graf» i allmänhet, ej »murad eller hvälfd graf» (så i Öst¬ 
götal., Uppl.-l., Vestmannal.). Det är ju däremot möjligt, att den 
senare specialiserade bet. åtm. delvis beror på inverkan från lat. 
crypla. 
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hctfdhat (1), lik i t (3), lofliket (1), mykit (1), sargat (1), skriptat 
(1) , oskriptat (1), cerwodhet (1), s:a 60. 

y) likaledes mindre ofla efter kons.: ath skilth (1), borth 
(2) , fcempth (1), giorth (4), skripth (4), Landa skripth (1), s:a 13; 
med /: alt (1), bort (1), giort (2), halfl (1), hwart (6), skript 
(10), walt (1), ezsrt (2), loflikt (1), ovight (2), owikt (1), thrce- 
tiwght (1), s:a 29 — dessutom alltid efter s: kost, ncest, prost, 
thiamist, mistninge osv. 

Hskr. visar en tendens till samma anv. af th, som Kock 
Arkiv 18: 162 ff. uppvisat för den fsv. hskr. till Själens tröst. 
I alla de under b) upptagna formerna står th utan tvifvel för 
att beteckna Mjudet såsom aspireradt. Då denna skrifning är 
vanligare efter starktonig vokal än efter svagtonig vokal och 
kons., visar vål detta, att aspirationen i förra fallet var star¬ 
kare än i de senare (jfr Kock a. st.). Särskildt är att märka, 
att efter s aldrig th användes. I denna ställning synes t ej 
ha varit aspireradt; jfr att i början af och inuti ord / efter s 
ännu i nysv. är oaspireradt (jfr Noreen Vårt Språk 1: 421, 
Lyttkens och Wulff Ljudl. s. 267). — 1 de under a) anförda fal¬ 
len skulle th kunn^i fattas som felaktig skrifning, föranledd 
af en börjande öfvergång p > t. Men då t aldrig omvändt 
förekommer för th, håller jag det för troligt, att th äfven i 
dessa fall, för såvidt d§t ej bör förklaras genom vacklan i 
skrifsättet på grund af växlingen i de under b) omtalade 
fallen, är afsedt att beteckna Mjudets aspiration. Skrifningens 
sällsynthet visar i så fall, att aspirationen af t i dessa ställ¬ 
ningar var mindre stark än i slutljud (såsom förhållandet i 
regel torde vara äfven i nysv.). 

3. För väntadt dh står t i laghkallal n. pl. s. 93 r. 2, 
th i laghkallath s. 93 r. 4. Då eljest inga spår förekomma 
af en öfvergång 6 > p ;> / i slutljud i svagtonig stafvelse 
(jfr Kock Språkhist. s. 2 ff., 14 ff., Noreen Altschw. Gr. § 
257. 2, 260. 7), torde dessa båda skrifningar bero på missför¬ 
stånd hos afskrifvaren, i det att han fattat formerna som 
singularis i st. f. pluralis. 

§ 145. x <gx). 

Etymol. ks och gs tecknas x i siex (5), vax (1); skcerdax 
haslgdh (1), vixlo dagh (1), vixla spicellom (1). Kompromis- 
skrifningar äro: skcerdagx hoelgdh (1), vigxl (1), vigxlo dagh 
(1). — Etymol. »p tecknas alltid ngx: konungx, thingx osv. 
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§ 146. z (tz, dz, dhz). 
Etymol. ts och Ös tecknas med z i: banz mal (1) *), laurinz- 

(1), manz(ins) (2) 0* laghmanz (2) *); ezart (2); med tz(s) i ping- 
itz dagha (3), witz ordh (1), cetzsko spicel(le) (2); getzlo edhir 
(1), hoffwitz- (1), hufwtz- (1), hofwtz- (1). Etymol. stafning 
användes i: ondsco (1), redhskape (2); kompromisskrifningar 
i: edhz taka (1), fceldz (3), haldz (1), landzlaghum (2) samt i 
de etymologiskt oriktigt skrifna: kirkio gardz (1), hwfivdz- 
(3) , hceradz (2), hceradz ncempd (5), vredzuerke (1); vidzordh 
(4) , cedzsko spicel (1). De sist anförda skrifningarna antyda 
väl, att uttalet varit detsamma af etymol. ts, Ös och ds, och 
de först anförda skrifningarna med tz sannol., att detta varit 
ts. Dock kunna naturligtvis de anförda kompromisskrif- 
garna vittna om anslutning i uttalet till besläktade former 
utan s. Jfr f. ö. Olson Ög. ljudl. s. 138 ff. och där cit. litt. 

§ 147. Konsonanternas kvantitet. 
1. Förlängning af kons. 
a) r och rr växla i gen. sg. f., dat. sg. f. och gen. pl. af 

»den»: thera (7), there (2): therra (3). Formerna med rr an¬ 
ses af Noreen Altschw. Gr. § 297. 3 bero på den fsv. förläng¬ 
ningen mellan vokaler i ord med akc. 1 (jfr Noreen Arkiv 
6: 326 ff.. Kock ib. 7: 350 ff., Accentuierung s. 118 f.). Växlingen 
mellan långt och kort r förklaras i så fall af växlande akcen- 
tuering (jfr Olson Ög. ljudl. s. 154). Som betonadt hade or¬ 
det akc. 2, som obetonadt förlorade det bitonen på ultima. 
Från den obetonade formen har så akc. 1 införts äfven 
i den betonade, och i denna inträdde så förlängningen. 
Kort r kvarstod, dels då ordet användes obetonadt, dels äf¬ 
ven då ordet såsom betonadt fakultativt behöll sin urspr. 
akc. 2. — Emellertid är en annan förklaring äfven möjlig. 
Såsom urspr. tvåstafviga afveko dessa pronominalformer i 
urnord. tid från de vid denna tid trestafviga motsv. formerna af 
öfriga pron.: *mln-iRaR, *vär-iRaR etc. och af adj.: *göÖ-iRaR, 
*blä-iRaR osv. Genom analogiinverkan från dylika former kan 
*paiRaR etc. fakultativt ha förlängts med en stafvelse till 
*paiRiRaR etc., som regelrätt utvecklats till *peirraR :> perra(r) 
osv., under det att péra(r) etc. med kort r representerar de urspr. 
tvåstafviga formerna. Härigenom skulle på ett naturligt sätt 

*) Om inskottet af t mellan nn och s se Kock Ljudl. s. 426 
ff., Noreen Altschw. Gr. § 254. 1. 
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det förhållandet förklaras, att i isl. af pron. så former med 
rr föreligga redan i de äldsta hsknna, som eljest icke ha för¬ 
längning af r i t ex. grårar osv. (jfr Noreen AltisL Gr.* § 270. 2. 
anm. 2, där en enl. min mening mindre tilltalande förkla¬ 
ring gifves). 

b) mm står för våntadt m i akommo (1). Då m eljest be¬ 
varats: koma, kumi osv., beror vål förlängningen hår på ställ¬ 
ningen i semifortisstafvelse (jfr Noreen Altschw. Gr. § 298). 

c) För etymol. kort / står //; 
a) i skall (1) och till (3). Vanligen skrifves i dessa ord 

enkelt /: skal (c. 60), til (c. 80). Äfven etymol. Il enkelskrifves 
vanligen: forfal (4), misfal (1), mcesofal (2), celzskospicel (2), wU 
(28), dgl (1), skil (2) — med ll blott: all (4), for fall (1), mcesso- 
fall (1), ivill (1). Beträffande ljudvårdet af beteckningen ll i 
de resp. fallen jfr Olson Ög. ljudl. s. 155 ff. o. dår cit litt 

fi) i maall (1); däremot maal (9), banz mal, thyivpta maal 
etc. (smlagdt 5). Om formen är afsedd, måste den förklaras 
som lösryckt ur sammansättningar, i hvilka / förlängts i semi¬ 
fortisstafvelse (Noreen Altschw. Gr. § 298). 

d) Frfr i har t förlängts i sittia (1); däremot sitia (1), 
sortia (5). Genom analogi från former med jf efter t står väl tt 
i sitter (3; siter 3, siti 1). Dock kan hår t ha förlängts frfr 
r före svarabhakti-vokalens utveckling (jfr Noreen Altschw. 
Gr. § 296. 4). Det enda f. ö. förekommande ex. på former af 
detta slag, giter, har enkelt t (3). 

e) kk står för våntadt k i sakker adj. (1) och sakkene 
(2), sakkenne (2); däremot: saker adj. (11), osakir (1), sak adj. 
(1), saki (1); sak f. (21), saken (1), sakenne (1), horsak (4), 
horsakenne (2), saklos (14). I det första ordet kunde förläng¬ 
ning frfr r föreligga (jfr ofvan d). Då emellertid i det andra 
ingen liknande anledning till förlängning kan finnas, före¬ 
faller det mig mera tilltalande att i båda se spår af en bör¬ 
jande stafvelseförlängning (jfr ofvan § 131. 2). Växlingen saak 
(ofvan § 131. 2): sakkenne tyckes i så fall visa, att utjäm¬ 
ningen, i motsats till hvad Hesselman Språk och stil 1:17 f., 
Nordiska studier s. 378 antager, dialektiskt äfven vid a 
kunnat gå i olika riktningar. 

2. Förkortning af kons. 
a) I ställning mellan lång hufvudtonig och bitonig vo¬ 

kal (Noreen Om lång vokal etc., Altschw. Gr. § 304) har tt 
förkortats i: aata (1), raethe (1). Vanl. kvarstår emellertid tt: 

VII 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



XCVIII Östgötalagent 1300-talsfragment. 

atta (4), atte (3), aftunda (3), dotter (1), natta (1), ratte (1), 
raetta (6), thrcetta (2). Regelbundet kvarstår tt på grund af 
akcentueringen i: rcetter (1), ottosang (2), scetles edhir (l)1)» 
wpraetter edhir (1). 

b) k och kk växla i nakor (1), nakan (1), nakrom (1): 
nokkra (1). Om växlingen jfr Noreen Altschw. Gr. § 242. 3. 

c) På svagtonig ställning beror n < nn i gen. sg. 
konuna (1), dat sg. hustrune (1), kunune (1), ncempdene (1), 
sakkene (2); jfr Kock Arkiv 22: 348 ff., Noreen Altschw. Gr. § 
303. 4. Vanl. kvarstår emellertid nn: kirkionne (2), ncempd- 
enne (5), sakenne (1), sakkenne (2), horsakenne (2), soknenne 
(2), horscengenne (1). 

d) nn och n växla i pcenninga (1): pceninga (4). Jfr 
Noreen Altschw. Gr. § 242. 1 b. 

e) om k i ikildagh (1) jfr ofvan § 122. 8 och där cit. litt. 
f) det enstaka klokara (1; med kk flera ggr) torde vara 

skriffel. 
§ 148. Inskott af kons. 
Inskottet af b och d är regelbundet: kumber, falder, 

andra osv. — Inskott af p synes vara genomfördt mellan m 
och n samt m och t: icempna (1), stcempnona (1), stcempno¬ 
manna (1), stcempno thinge (3), stcempna vb olika former (11); 
fcempt(er) (4)*). Mellan m och d*) förekommer inskott af p 
i: djompdh (1), ncempd subst., olika former (39); däremot: sam- 
quoemdh (1), tilqucemdh (1). 

§ 149. Bortfall af kons. (om R se § 150). 
1. g 1. g (jfr ofvan § 137) har, såvida icke skriffel före¬ 

ligger, bortfallit mellan / och d i hceldh (1; hcelgdh 10, for- 
hcelgdh 2); jfr Noreen Altschw. Gr. § 311. 1. 

*) Denna skrifning — af Collin och Schlyter icke anmärkt i 
varianterna till KrB 13: 3 — synes visa, att Tamm ej kan ha rätt 
i sitt förslag till förklaring af texthskns satis epa i Upps.-stud. s. 
32. Formen synes peka på sammanhang med satt f. (såsom 
Schlyter Ordbok antager), ehuru den formellt är svår att förklara. 
Utvidgning till ia-stam, såsom i fsv. heghtipis-, garningis- o. d., 
synes näml. eljest förekomma, endast då förra sammansättnings- 
leden själf är ett såmmansatt ord eller därmed likställdt (jfr Kock 
Språkhist. 105 ff.). 

*) I klampter (1) däremot hör p till stammen. 
8) Jfr nedan under II. 
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2. En böljande förlust af i efter g, 3 och k (jfr Noreen 
Altschw. Gr. § 313, Olson Ög. ljudl. s. 163) synes antydas 
af de sällsynta skrifningarna wigha (1), ringa (1), ringha (1), 
kirko (1). Normaliter kvarstår / i dylika fall. 

3. Snarast skriffel år väl pucera wcernadh (1) för -wcerk- 
nadh; jfr dock Noreen Altschw. Gr. § 314. Om bortfall före¬ 
ligger, kan det ha underlättats dåraf, att k här stod i rela¬ 
tivt oakcentuerad stafvelse. 

4. I aptenom (2) kan jag ej förklara förlusten af stam¬ 
mens slut-n på annat sätt ån genom anslutning till de osynko- 
perade formerna: apton, aptons osv., i det i dessa apt- för 
språkmedvetandet tett sig som ordets eg. stam. Möjligen 
har, såsom prof. Söderwall anmärker, en dissimilatorisk 
tendens medverkat. 

5. r saknas i skudh (1), skiptath (1). Sannol. äro dessa 
former blott skriffel. Jfr dock Kock Sv. landsm. XI. 8: 20 not. 

6. Om växl. annattwiggia (2): annattiggia (3) jfr Olson 
Ög. ljudl. s. 167 (i anslutning till Kock Accentuierung s. 216). 

§ 150. Bortfall af R1). * 
I. I enstafviga ord. 
Endast utan R förekomma: 1) nom. pl. ip. tive (1); 2) 

f. pl. tiva (3); tha (2). 
Växling af former med och utan R visa: 1) nom. pl. m. 

the (25): ther (1); 2) pres. ind. sg. (L00 (2), faa (4), slaa (1), 
s:a 7 ggr: cLar (4), faar (2), g aar (2), seer (2), siar (4), star (1), 
s:a 15 ggr; 3) pres. ind. sg. ce (1): cer (c. 60). 

Endast med R förekomma wr prep. (3), wrdhinga (1). 
II. I flerstafviga ord. 
A. Efter a i änd. 
Endast utan R förekomma: 1) gen. sg. m. dbadha (1)*), 

osidha (l)8); 2) gen. sg. f. af best. art: konuna (1); 3) nom. pl. 
m. arfva (3), edha (3); 4) f. pl. af adjektiv, böjda ord: alla (4), 
icempna (1) samt med sedermera synkoperadt a: thre (23); 
5) cellce adv. (1). 

Former med och utan R växla: 1) i första ledet af sam¬ 
mansättningar: edha taki, iordha dela, Landa skripth, manadha 

*) I ett par fall saknas R efter svarabhaktivokal: prceste (1), 
edhe (1), sannol. blott skriffel. Jfr Ottelin Cod. Bur. 1: 151 f. 

s) Kan dock fattas som an-stam. 
*) Kan dock fattas som pl. 
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budh osv., smlagdt 10 *) (alla med senare ledet böljande med 
kons.): wprcetter edhlr (1); 2) gen. sg. f. henna (1): henner (1); 
3) f. pl. altara wcerninga (1): sksthningar (3); 4) pres. ind. sg. 
ivaka (1), withna (1): hcefdhar (2), kallar (4), orkar (1), tiunder 
(1), wakar (1), vitnar (1), vctrkar (1), s:a 11 ggr. 

B. Efter i, e i ånd. 
Endast utan R förekommer: nom. pl. m. af best art: 

ividher delo mcennene (1). 
Former med och utan R växla: 1) nom. pl. m. thyni (1): 

edhir, edher (7), dfiraf 5 som senare led i sammans.: for- 
falsedhir, menedher etc.; 2) f. pl. tidhe (IX tvixsle (1): fcempter 
(1), ncempder (1); 3) nom. pl. m. af adjektiv, böjda ord: badhef 
fcelde, mange, fatoghe, ledhuge osv., smlagdt 16 ggr: aller (1) *X 
siaslfiver (1); 4) pres. ind. sg. fore, koere osv., smlagdt 7 ggr: 
deler, fceller, ringer osv., smlagdt 18 ggr; 5) prep. /fr/, fore, 
fyri, fore (smlagdt 67), iftvi (1), vndi (1), cepte (1): iuir (IX 
yfwer (1), otvir (1), vndir (IX cepter (16). 

C. Efter o i änd. 
Former med och utan R växla i f. pl. akommo (1), 

kirkio (1): klokkor (2). 
Af de anförda formerna torde å ena sidan det nästan 

konsekventa cer, å andra det konsekventa firi och möjligen 
äfven thre böra komma under särskilda synpunkter; jfr ofvan 
§ 18, § 45 och §88.-1 första ledet af sammansättningar har 
R bortfallit framför kons., men kvarstår framför vokal i det 
enda förekommande ex. — F. ö. kan beträffande den roll fo¬ 
netiska faktorer kunna anses ha spelat vid fördelningen af 
formerna med och utan R anmärkas följande. 

R saknas proportionsvis oftare efter a i änd. ån efter e. 
Jfr Olson Ög. ljudl. s. 186 f. 

Om och i hvad mån det i satssammanhanget följande 
ljudet varit verksamt vid fördelningen af formerna (jfr Brate 
Ä. Vestm. ljudl. s. 83 ft), låter sig ej afgöra. Efter a i ånd. 
synas visserligen JMösa former vara relativt vanligare frfr 
kons. och i paus än frfr vokal och h, men i enstafviga ord 
och efter e i änd. är förhållandet omvändt. I enstafviga ord 

. saknas näml. R frfr vokal eller h 18 och kvarstår 7 ggr, frfr 

*) Möjligen dessutom faagaldh (4) med sedermera synkope- 
radt a (C faa-); jfr dock isl. fégjald, stamsammansättning. 

*) Dessutom allir (1), skriffel för aller. 
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kons. och i paus saknas det 20 och kvarstår 13; efter a i 
ånd. åro siffrorna resp. 4: 7 och 14: 8; efter e i ånd. 13: 15 
och 17: 34; efter o i ånd. 1: 2 och 1: 0. 

Ej heller akcenten (jfr Kock Sv. landsm. XI. 8: 19 ff., 
Arkiv 18: 142 ff.) synes spela någon påtaglig roll vid fördel¬ 
ningen af formerna, såsom följ. siffror visa. Efter a i ånd. 
saknas R i stafvelse med stark levis 1 gg och kvarstår 1, i 
stafvelse med svag levis saknas det 13 och kvarstår 9 ggr, i 
levissimusstafvelse *) saknas det 4 och kvarstår 5 ggr. Efter 
e i ånd. åro siffrorna: i stafvelse med stark levis 2: 0, i staf¬ 
velse med svag levis 19: 24, i levissimusstafvelse*) 9: 25. 

Mera framträdande ån de fonetiska faktorerna år för¬ 
delningen på olika grammatiska kategorier, i det t. ex. de 
mask. a-stammarna samt de adjektiviskt böjda orden i stor 
utsträckning sakna i?, under det att detta i /-stammarna samt 
i pres. ind. sg. af verben i regel kvarstår. Jfr därom 
under II. 

*) Här inräknadt det i satssammanhanget vanl. obetonade 
henna, henner. 

’) Här inräknade de i satssammanhanget obetonade prep. 
ifmi(r), wndi(r), apte(r). 
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II. Jämförande del. 

§ 151. Inledande anmärkningar. 
1. I det följande skall det göras ett försök att väsent¬ 

ligen på grund af de föreliggande texternas vittnesbörd (jfr 
3 nedan) i hufvuddrag utreda, hvilka företeelser inom ljud- 
låran som kunna anses vara gemensamma för hela det språk¬ 
område ifrågavarande texter representera, och hvilka som 
måste anses tillhöra blott en större eller mindre del af detta 
språkområde, eller m. a. o. lämna bidrag till frågan om öst¬ 
götska dialekter och hvad jag skulle vilja kalla östgötskt riks¬ 
språk under 1300-talet. 

2. Det är tydligt, att för vinnande af någon öfversiktlig- 
het vid en dylik jämförande undersökning åtskilligt af det i 
det föregående gifna materialet måste lämnas ur räkningen. 
Först och främst måste naturligtvis uteslutas allt, som år 
mer eller mindre osäkert eller tillfälligt, samt företeelser be¬ 
träffande hvilka jämförelsepunkter saknas på grund af ord¬ 
förrådets ojämna fördelning på de olika hskr. Men äfven inom 
det sålunda sofrade materialet måste undersökningen väsent¬ 
ligen inskränka sig till de större, mera genomgående dragen, 
under det att företeelser, som träffa blott ett fåtal ord, och 
ljudförhållandena i enskilda ord — öfverhufvud taget detaljer 
— kunna medtagas endast i den mån de åro af verkligt intresse 
för att belysa de frågor som behandlas. 

3. För att göra jämförelsematerialet så rikt som möjligt 
har emellertid å andra sidan den följande undersökningen 
utvidgats till att omfatta äfven andra sådana östgötska skrifter 
från 1300-talet, för hvilkas språk redogörelser föreligga. Dessa 
skrifter äro: textkodex af östgötalagen, nedan kallad A (Olson 
Ög. ljudl.), MELL (jfr Olson MELL s. XI ff.), Bu (Ottelin 
Cod. Bur.) samt Birg. (Sjöros i Sv. litteratursällsk. i Finl. 
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skrifter LXXXVIII, s. 149 ff.). *) Upplysningar om dessas 
ljudförhållanden ha direkt indragits i framställningen. 

Till belysning hf förhållandena i de sålunda samman¬ 
förda 1300-talstexterna har jag dessutom för alla viktigare 
frågor undersökt (delar af) följande fyra yngre östgötska 
skrifter: Medeltidspostillor I (c. 1400; våsentl. s. 3—32),*) 
Stadga för Vadstena kloster af biskop Nils i Linköping 1455 
(original eller samtida afskrift)*), Regula Salvatoris i Hel. 
Birg. Uppenb. IV (slutet af 1400-t.; våsentl. s. 3—33)4); Josua 
bok i Sv. Medeltidens bibelarb. II (slutet af 1400- eller bör¬ 
jan af 1500-t., hskr. från 1526; våsentl. s. 3—31)6). Och ytter¬ 
ligare har jag sökt vinna klarhet öfver företeelser i äldre 
tid genom att på de punkter, dår det varit möjligt, göra 
jämförelser med förhållandena i de moderna östg. dialek¬ 
terna, såvidt dessa kunna bedömas af de tillgängliga, tyvärr 
mycket torftiga och helt visst delvis äfven föga pålitliga 
källorna. °) Slutligen har jag för jämförelser genomgått äfven 
några äldre nysv. skrifter, om hvilka man på grund af 
författarnas börd kan misstänka, att de kunna innehålla 
östgötska dialektdrag: Laur. Petri Gothus’ En liten tröstbok 
(1564)7), J. Messenius’ Signild (1612) och Blancka-Måreta 
(1615)8), 50 s. af J. P. Gothus’ s. k. Lexicon Lincopense (1640) •), 

*) För en del fall, där Sjöros ej har upplysningar, har jag 
själf genomgått texten. 

*) FSS 23: 1. Vadstenaskrift. 
») FSS 14: 5, s. 129—139. 
*) FSS 14: 4. Vadstenaskrift. 
6) FSS 9: 2. Vadstenaskrift. — Frekvensuppgifter rörande dessa 

skrifter gälla, äfven där det ej uttryckligen säges, de ofvan angifna 
partierna. 

e) Under östgötska dialekter inbegripas här dialekterna äfven 
i de delar af nordöstra Smålaud, som enl. den gängse indelningen 
anses höra till det östg. dialektområdet (jfr Noreen Vårt språk 
1: 105 f.). Af dessa delar hörde med säkerhet åtm. Kind och Ydre 
(nu till Linköpings län), Tjust samt Norra Vedbo härad till öst¬ 
götalagens jurisdiktionsområde (se Schlyter Jurid. afhandl. 2: 54). 

T) Laurentius Petri Gothus, född 1529 (el. 1530) i Söderkö¬ 
ping, ärkebiskop 1574, död 1579. 

8) Joh. Messenius, född 1579 i Freberga Östergötland, professor 
i Uppsala 1609—1613, assessor i Svea hofrätt 1614—1616, död 1636. 

*) J. Petri Gothus född 1587 i Linköping, student i Uppsala 
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Sam. Petri Brascks Filius prodigus (1645; Hanselli9 samL 
XXII). *) Den direkta nyttan håraf har emellertid visat sig 
ringa, dels emedan alla dessa skrifter i allt väsentligt åro 
skrifna på riksspråk och de afvikande (dialektala) dragen äro 
få och föga framträdande, dels emedan det i allmänhet är 
omöjligt att afgöra, om dessa afvikande drag åro östgötska 
eller bero på dialektiskt inflytande från annat håll. Sam¬ 
manställningen med de hår behandlade texternas ljudför¬ 
hållanden måste därför göras med stor reservation. 

4. Den föreliggande undersökningen utgår ifrån, hvad 
redan i det nyss sagda förutsatts, att de ifrågavarande texterna 
verkligen åro östgötska, dvs. äro (åtm. väsentligen) skrifna på 
östgötskt språk. Bevisas kan detta strängt taget icke. Hvad 
först beträffar hsknna af östgötalagen talar emellertid a priori 
allt för och intet emot, att dessa äro nedskrifna på det område, 
där denna lag gällde*). I fråga om E och C stödes denna 
sannolikhet i någon mån däraf, att de blifvit funna i hskr. 
som tillhört Vadstena kloster (se s. X och XII ofvan), i fråga 
om H af de s. XVI omtalade anteckningarna rörande »L0- 
singga haeradz», det vill utan tvifvel säga Lösings härads (i 
Östergötland), ägor*). Då härtill kommer, att språket i alla 
dessa texter på grund af de många och viktiga öfverens- 
stämmelser de olika hskr. uppvisa, dels gemensamt (se §§ 
152—171), dels gruppvis (se § 172—193), otvifvelaktigt måste 
anses tillhöra samma dialektområde, så vore det naturligtvis 
i hög grad osannolikt, att detta skulle vara något annat än 

1610, från 1617 skolman i olika tjänster i Linköping, biskop i Lin¬ 
köping år 1637, död 1644. 

*) Samuel Petri Brasck, född 1613 i Veta socken Vifolka härad 
i Östergötland, student i Uppsala 1630, lektor i Linköping 1644, 
kyrkoherde i Ekeby (Östergötland, Göstrings hd) 1649, kyrkoherde 
i Stockholm 1663, död 1668. 

*) Jfr not 6 s. CIII. 
*) Å andra sidan bevisar naturligtvis icke den omständigheten, 

att M (se 8. X ofvan) på 1600-talet blifvit använd som tionderegister 
för Albo Kinnevalds och Norrvidinge härader i Kronobergs län, 
att denna hskr. är skrifven utanför östgötalagens jurisdiktionsom- 
råde, då hskr. af östgötalagen, sedan landslagen böljat tillämpas, 
naturligtvis såsom värdelösa lätt kunnat spridas åt olika håll, hvarom 
bl. a. N, som hamnat i Rentekammerarkivet i Köpenhamn (se s. 
VII) bär tydligt vittne. 
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det östgötska. Härmed förnekas dock naturligtvis icke, att 
i någon eller några hskr. enskilda drag kunna förekomma, 
som möjligen bero på inflytande från icke östgötskt språk 
(jfr nedan § 199). 

Med utgångspunkt från språket i hsknna af östgötalagen 
ter det sig för mig som en till visshet gränsande sannolikhet, 
att åfven MELL, Bu och Birg. i sina flesta och väsentliga drag 
äro skrifna på östgötskt språk (jfr den detaljerade redo¬ 
görelsen nedan passim)å). Dock må anmärkas, att beträf¬ 
fande dessa skrifter ännu mer än de förut nämnda den möj¬ 
ligheten måste hållas öppen, att sådana drag, som finnas 
blott i en eller flera af dessa, men icke återfinnas i de öfriga 
texterna, kunna härstamma från icke östgötska dialekter (jfr 
§ 199 nedan). För Birg. har ett dylikt främmande drag med 
säkerhet påvisats af Kock Ljudhist. 2: 41. 

5. Med afseende på tidsföljden af de hår behandlade 
1300-talstexterna måste följande anmärkningar förutskickas. 
Fullt bestämd till tiden år ingen af dessa texter. För hsknna 
af östgötalagen och MELL kan jag blott anföra de af Schlyter 
gjorda tidsbestämningarna för nedskrifningen: för N förra 
hälften af 1300-t, för A, D, E, M och MELL midten af 1300-t., 
för C och H senare hälften af 1300-t. Om Bu vet man endast, att 
den år skrifven efter 1340; de flesta torde såtta den till c. 1350 
eller något senare (jfr Ottelin Cod. Bur. 1: 4 med not). Fragm. 
af Birg. sättas af Klemming (med tvekan) till 1360, resp. 1367. 
Mot den nämnda tidsföljden för hsknna af östgötalagen talar 
i deras språkliga beskaffenhet intet, om man blott gör det 
tillägget, att H visar ett afgjordt yngre språk än C, hvarför 
H otvifvelaktigt bör såttas till slutet af århundradet, kanske 
ända inemot 1400. Däremot vållar förhållandet mellan de 
nämnda texterna å ena sidan och MELL, Bu och Birg. å den 
andra någon svårighet, i det att af den jämförande undersök¬ 
ningen framgår, att dessa texter i sådana fall, dår en krono¬ 
logisk utveckling inom hsknna spåras, nästan konsekvent 
uppvisa ett yngre språk än A, D, E och M (från århundradets 
midt) och i de flesta af dessa punkter åfven förete ett yngre 
skick än C (från senare hälften af århundradet). Då man 
väl måste utgå från Schlyters tidsbestämningar såsom mycket 

*) Rörande Bu jfr åfven Noreen Altschw. Gram. § 8 h, Beck¬ 
man i Samlaren 22: 81 ff., Ottelin Cod. Bur. 1: 3. 
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pålitliga, kunde man visserligen beträffande Bu tänka på att 
skjuta denna text längre ned i tiden, men häremot strider 
då det förhåUandet, att Birg. (1360,1367?) och MELL (c. 1350) 
i regel i de omnämnda fallen intaga samma unga ståndpunkt 
som Bu. Det torde därför blott återstå att förklara saken 
så, att hsknna af östgötalagen uppvisa ett något ålderdom- 
Ugare språk ån man af nedskrifningstiden skuUe vänta. För¬ 
klaringen härtill åter ligger utan tvifvel i den påverkan, som 
låsningen af de äldre originalen utöfvat på skrifvarens språk, 
dels i det enskilda föreliggande fallet, dels och hufvudsak- 
ligen i allmänhet genom att hos honom utbilda konserva¬ 
tiva skrifvanor ‘). — På grund af det sagda blifver emellertid 
den relativa kronologien följande: 1) N; 2) A, D, E, M, 3) 
C; 4) MELL, Bu och Birg.; 5) H. Det är denna relativa tids¬ 
följd som åsyftas, då det i det följande talas om de »äldre» 
resp. »yngre» 1300-talstexterna. 

Jag öfvergår efter dessa anmärkningar till min fram¬ 
ställning. Den lämpliga formen för denna synes mig vara 
att först gruppvis hvar för sig sammanföra: 1) sådana drag 
som antingen åro gemensamma för alla hskr. eller beträffande 
hvilka åtm. ingen kronologisk eller särdialektisk fördelning 
synes föreligga, 2) drag i hvilka en kronologisk utveckling 
framträder, 3) drag beträffande hvilka skiljaktigheterna mellan 
de olika hskr. sannol. bero på olika utveckling i olika trakter, 
och därefter göra de slutsatser eller anmärkningar, hvartill 
dessa olika grupper af företeelser gifva anledning. 

A. Gemensamma företeelser eller företeelser 
beträffande hvilka åtm. ingen kronologisk eller sår¬ 
dialektisk fördelning mellan hskr. kan påvisas. 

§ 152. I alla texterna föreligger öfverg. ä > ä enl. den 
af Kock Språkhist. 88 ff., Ljudhist. 1: 235 ff. gifna regeln i de 
båda verben vara och varPa fullständigt eller så godt som 
fullständigt genomförd. Undantag utgöra blott det 1 gg i 
A och 1 gg i MELL förek. pres. ind. sg vcerpcer (Olson Ög* 
ljudl. 61, MELL s. XVII) samt vcera 2 ggr i D (ofvan § 23. 3). 
Senare synas ce-former icke längre förekomma i östgötska 
skrifter. 

§ 153. Allmänt utbredd synes öfverg. åz >■ é, dels frfr vissa 

*) Annorlunda, men mindre riktigt, Olson Ög. ljudl. s. II ff. 
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kons. och kons.-förbindelser (nn, n -f- kons. g, st och ss (?) ), 
dels i svagtonig ställning, hafva varit. Med säkerhet möter 
den i A, D, C, H, Bu, MELL och Birg. (ofvan § 20. 1, 90. 1, 
121.1 a, Olson Ög. ljudl. 25 ff., MELL s. XII t, Ottelin Cod. Bur. 
2: 8 ff., Sjöros Birg. s. 172). I M finnes blott ett osäkert fall 
(ofvan § 67), i N och E saknas ex.; men det år möjligt, att 
i dessa hskns språk öfvergången funnits, ehuru den, då ut- 
talsskillnaden torde ha varit relativt ringa, ej fått uttryck i 
skrift. Hvad N och E beträffar, kan saknaden af ex. för¬ 
klaras åfven genom deras ringa omfång. — Ännu i MP I 
(c. 1400) och Stadga (1455) kan öfvergången konstateras före¬ 
ligga framför nn, nd och 3. I dessa texter skrifves näml. i 
dessa fall e (senda, henda, kenna, brennande, engin, lenger 
osv.) relativt betydligt oftare än eljest, om man undantager 
1) vissa i satsen (vanl. eller ofta) obetonade »småord»: eg, 
epthe, then, thet, thes, thenne, thetta, thesse (MP I), eg, en 
konj., epther, then, thes, thessin, thesso, thetta (Stadga) och 2) 
låneord och vissa enstaka andra ord, såsom helghe, heluite 
(MP 1), endrekt, samdrekt, persona, confessor osv., werldz- 
(Stadga), i hvilka båda grupper mer el. mindre konsekvent 
skrifves e. *) Det senare af dessa undantagsfall är helt visst 
blott en ortografisk vana, delvis bevarad ännu i våra dagars 
skrift. I det förra (eg, epthe, then osv.) kan naturligtvis det 
slutnare uttal föreligga, som från början gifvit upphof till 
skrifningarna med e; men det är äfven möjligt, att redan nu 
sammanfall i uttalet med det vanliga korta cE-ljudet ägt rum 
och skrifningarna således blott bero på ortografisk tradition. 
Att ett sådant sammanfall så småningom ägt rum, framgår 
näml. af de mod. dialekterna, som i detta afseende synas stå 
på samma ståndpunkt som vårt nuvarande riksspråk. Möj¬ 
ligen har detta sammanfall af det slutnare och det öppnare 
ljudet delvis försiggått redan på 1400-talet. Åtm. är i de yngre 
Reg. salv. och Jos. skrifningen e — frånsedt främmande 
ord: bespega, spegare osv. (Jos.) samt eg och enghin (med böj¬ 
ningsformer), enkte, ekke, som konsekvent tecknas så*) — 

*) Jag bortser här från ord skrifna med förkortningstecken: 
herra, gerninga, prestin; thet, ther osv. 

*) I de tre sistnämnda orden antyder sannol. den konse¬ 
kventa skrifningen urspr. e (hvaraf senare vid förkortning i: ingen, 

in(k)te osv.). Jfr Kock Ljudhist. 1: 174 och där cit. litt. 
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sällsynt i alla ställningar1); åfven »småorden»: thån, thånne, 
tåsse, mådh, thåf tecknas, då de äro utskrifna *), med ce. I 
hvaije händelse äro de mer eller mindre vanliga (i de ofvan 
flerstädes nämnda småorden: ey, eller, efler, men, then, thenne, 
ther etc. ofta konsekventa) skrifningarna med e i äldre nysv. 
skrifter, som t ex. Messenius Blancka-Märeta, Lex. Linc. och 
Brasck Fil. prod. (jfr ofvan § 151. 3) — i likhet med dem 
som åfven våra dagars skrift bevarar — tvifvelsutan blott att 
betrakta som ett delvis från medeltiden nedärfdt ortografiskt 
bruk. Jfr Kock Ljudhist. 1: 193, 219. 

§ 154. De föreliggande ex. på a-brytning i kortstafviga 
ord med urspr. nasalerad åndelsevokal: bicera i A, M, C, Bu, 
mioeta i A, M, MELL (jfr ofvan § 72.1,96.1, Ottelin Cod. Bur. 
2: 45, Olson MELL gloss.) jämte de af Kock Arkiv 17: 174 f. 
anförda göra det troligt, att a-brytning i dessa fall urspr. haft 
stor (kanske allmän) utbredning inom det östgötska språk¬ 
området. De brutna formerna synas emellertid tidigt ha ut¬ 
trängts af obrutna (genom påverkan af besläktade former utan 
brytning eller genom inflytande från andra dial.). I de under¬ 
sökta yngre medeltidsskrifterna liksom i de mod. dial. synas 
de obrutna formerna vara de enda förekommande*). 

§ 155. En allmän öfvergång af (genom brytning frfr 
velar kons. -j- w uppkommet) iu till io åtm. frfr a i åndelsen4) 
synes antydas af det i A, D, E, M, C och H konsekventa lionga 
Ping samt af sionga i A, H, Bu, sionkar i Bu (se ofvan § 26. 
2, 52. 2, 73. 2, 128. 2, Olson Ög. ljudl. s. 77, Ottelin Cod. Bur. 
2: 54); — i N och MELL saknas hithörande ord. — Ljud¬ 
lagen bekräftas af ex. från de yngre skrifterna: sionghir 

*) Jag bortser åfven här från ord skrifna med förkortnings- 
tecken: herra, persona, prestener; medh, thet, thetta, thenna, henne, 
then, ther etc. 

*) Dessa ord skrifvas i de båda texterna vanl. förkortade. 
•) Möjligen föreligger dock en brytningsform af detta slag i 

bjåre »trollhare» (Grundtvig Tjust s. 9, Rääf Ydre 2: 8), eg. nomen 
agentis till »bära», således med urspr. bet. »den som bär» (mat¬ 
varor o. d. till ägaren). 

4) Att det i 1300-talstexterna icke är fråga om en öfvergång 
iu > io i alla ställningar, göres troligt af biug i A och H, äfvensom 
af växlingen iu; io i »sjunga» i A och Bu gentemot det konsekventa 
lionga-: i »sjunga» kunde lätt utjämning ske från former med 
annan åndelsevokal än a. Emellertid framgår dock af en sådan 
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(jämte siunga, siunka) i MPI ‘), sionga i Stadga, sionga, siongh- 
ande, siongx, stionga sbst. pl. i Reg. salv. (i de bfida sista 
skrifterna inga lu-former i de undersökta partierna). I senare 
tid ha emellertid, enligt hvad de mod. dial. synas visa, in¬ 
formerna åter blifvit enarådande. Sådana inom den små¬ 
ländska delen af dialektområdet anträffade former som fotade, 
jorpi (Landsm. I: 632 ff., II. 7:1 ff.) höra näml. helt visst icke hit, 
utan representera en som det synes för det egentl. östgötska 
området främmande *), senare öfvergång, som träffat åfven u 
och icke blott frfr v, (ex. selverhon, Landsm. I: 632 ff.), utan 
åfven frfr andra gutturaler (ex.: glogg, togga, munhogges, 
bokla, pok’l, doktit, Lundell Landsmålsalf. 112, Landsm. II. 
9: 19). 

§ 166. Åtskilliga fall af R-omJjudda vokaler: jermgnd i 
N, hcera, pret. uasr, ermgnd i A, dgshorn, hcera i C, terkasnde, 
tyrkcende i Bu (jfr ofvan § 5. 1, 93. 2, 94. 1 a, Olson Ög. 
ljudl. s. 59, 61, 68, Ottelin God. Bur. 2: 18) synas antyda 
ett tidigare mera utbredt Ä-omljud inom de östgötska dial. 
De i?-omljudda formerna synas emellertid redan före 1300- 
talets slut i allmänhet ha vikit för icke omljudda. I de under¬ 
sökta yngre skrifterna anträffas i de hithörande ord, som 
öfverhufvud förekomma, endast dylika. I de mod. dial. torde 
kvarlefva blott tyfcenns (<z tyrkcennas) »vara blyg» (Danell). 

§ 157. 1300-talsskrifterna bevara ännu jämförelsevis 
många spår af det en gång befintliga i-omljudet i pres. ind, 
sg. af starka verb: byka, rceP[cer], gcer (?) i A; lasta i M; lasta, 
lasti, lastit, ber i C; lasta, laster, lasti i H; drasgha, lasta, lastar, 
last, lastin, lastit i Bu; drcsghis, drasgher, fasr, taska, taskas, lasta 
i MELL; se ofvan § 70. 1, 94. 1 c, 95. 8, 125. 1, Olson Ög. 
ljudl. s. 56, 60, 63, MELL s. XVII, Ottelin Cod. Bur. 2: 144, 
145. Alla formerna äro dock sällsynta utom lasta (laster etc.), 

’ som t. o. m. år vanligare än lata {later etc.) i vissa af de 
yngre texterna (MELL, C, H). A-former af vbet »låta» växla 

form som biogh MPI (Kock LjudhisL 2: 390), att öfvergången i 
vissa trakter varit allmännare. — Beträffande växlingen iom-: ium- 

1 »jungfru» (iomfru jämte ium- i MP 1, jomfru i Reg. salv.) o. 
jonkara i Bu jfr Tamm Et. ordb. o. Kock Ljudhist. 2: 299. 

*) Jfr not 4 s. CVIII. 
*) Onge, onga, tvongen från Östergötlands skogsbygd enl. Sv. 

skämtl. 7: 17, 18, 25 äro säkerligen konstruerade (Danell). 
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med a-former också i de undersökta yngre skrifterna: MPI, 
Stadga, Reg. salv.. Jos. och förekomma ännu allmäntx) i 
östg. dialekter (jfr t ex. Sv. skSmtl. 7:2, Landsm. II. 7: 14, 
Rääf Ydre 2: 115). Möjligen är också den jämförelsevis rik¬ 
liga förekomsten icke blott af imper. lät (låten) — som öfver- 
hufvud är vanlig i äldre nysv. — utan åfven af andra böj¬ 
ningsformer med ä i stamstafvelsen i t. ex. Lex. Linc. och 
hos Brasck Fil. prod. att betrakta som ett östgötskt drag. 

§ 158. Spår af en öfvergång (i >) e > « i åndelser före¬ 
ligga i D, H, Bu och Birg. (ofvan § 30. 7, 134. 7, Ottelin Cod. 
Bur. 2: 60, Sjöros Birg. s. 173). Tvifvelaktiga äro väl stcemnce 
i A, fcellcer i M och allas i MELL (§ 76. 7, Olson Ög. ljudl. s. 95, 
MELL s. XXII), men böra möjligen sammanställas med de 
liknande formerna i de först anförda texterna, i hvilket fall 
företeelsen synes ha varit tämligen allmänt utbredd. Enl. 
min mening har man väl snarast att i dessa skrifningar se 
ett försök att återge en böljande öfvergång af ändelse-e till 
den (mera a-liknande) reducerade vokalen (nysv. g oss? o. d.); 
jfr i viss mån Kock Ljudl. 277 f. Att ett sådant öppnare 
ljud kunnat utvecklas, medan ännu i i andra ställningar kvar¬ 
stod i änd., finner jag ej i och för sig osannolikt — Jfr emel¬ 
lertid äfven Kock Arkiv 12: 247 f. 

§ 159. Konsonantförkortning enl. den af Noreen Om be- 
handl. af lång vokal etc. gifna ljudlagen föreligger i A, D, M, 
C, H, MELL, Bu och Birg. *) (i N, E saknas ex., väl på grund 
af deras ringa omfång); se ofvan § 42. 1 b., 85. 2. 1, 115. 3 a, 
147. 2 a, Olson Ög. ljudl. 145 f., MELL s. XXIV f., Ottelin Cod. 
Bur. 1: 129 ff., Sjöros Birg. s. 162. I alla hskr. äro emellertid 
skrifningarna med enkel kons. relativt sällsynta. Detta kunde 
naturligtvis tänkas bero blott på skrifttradition, men förklaras 
väl dock naturligare genom att antaga, att öfvergången varit 
endast delvis genomförd, detta beroende särsk. därpå, att 
association med närstående ord och former med ljudlagsen- 
ligt bibehållen lång kons. hindrat öfvergången. Härigenom 
förklaras också, att den långa kons. kunnat i hithörande 
former så småningom öfverallt återinföras. Att så skett, visa 
de mod. dial., som i denna punkt synas öfverensstämma med 

*) Danell (enl. enskildt meddelande). 
*) I Birg. dock kanske på grund af denna texts vacklande 

ortografi mindre säkra ex. 
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det nuvarande riksspr.‘) Redan i 1400-talets östg. skrifter 
tyckas skrifningar tydande på förkortning vara mycket säll¬ 
synta; enstaka sådana anträffas dock: MPI (på 30 s.) fram¬ 
ledo, twåtirska, vprätilse, Reg. salv. (på 30 s.) inlcdh p. pf. (2) 
(analogiskt från böjda former), Jos. (på 30 s.) bestride, lydhe, 
stridhe. — Tilläggsvis vill jag anmärka, att (de endast i A 
och Bu förekommande) ex. på förkortning af annan kons. 
än tt och dd kunna förklaras på annat sätt*), hvarför för- 
kortningsregeln hvad här i fråga varande texter beträffar, 
icke med säkerhet gällt för andra kons. än de nämnda. 

B. Företeelser beträffande hvilka olikheterna 
mellan de föreliggande texterna med sannolikhet 
(väsentligen) bero på kronologisk utveckling. 

§ 160. Öfvergång T > e föreligger blott i ett ex. i H, den 
yngsta texten (ofvan § 121. 3). Detta ex., ledhuge, är t. o. m. 
kanske tvifvelaktigt •), då i de af mig undersökta yngre skrif¬ 
terna spår af denna öfvergång, och dessa sparsamma, visa 
sig först i Reg. salv. och Jos. mot slutet af 1400-talet, däre¬ 
mot alls icke i MPI (c. 1400) eller ens Stadga (1455)4). För¬ 
hållandena i våra texter gifva därför icke anledning att när¬ 
mare ingå på denna fråga. 

§ 161. Beträffande växlingen mellan u och däraf genom 
a-omljud uppkommet o i våra 1300-talstexter äro de viktigaste 
dragen följande (jfr ofvan § 3. 1, 22. 1, 48. 1, 69. 1, 92. 1, 
123. 1, Olson Ög. ljudl. 39 ff., MELL s. XIV, Ottelin Cod. Bur. 
2: 21 ff.). 

a) i de flesta texterna förekommer ännu en, visserligen 

J) Undantag dock döter (t. ex. Grundtvig Tjust s. 29, Landsm. 
II. 7: 8, II. 9: 21); jfr emellertid om detta Noreen Altschw. Gram. 
§ 233. anm. 1 och där cit. litt., särsk. Kock Arkiv 13: 163 ff. — 
Messenius Signild har 1 gg doter. 

*) Ene (A), mine, Pina, vara osv. (Bu) genom ställning i svag¬ 
ton. Med vcene (: voenne) dat. sg, f. (Bu) kan jämföras gope o. d.: 
gopre o. d. 

*) Formen kan förklaras i enl. med Hesselman De korta vok. 

i och y s. 246 not 1. 
4) I Reg. salv. bland en mängd former med i såväl i öppen 

som i sluten stafvelse (på 30 s.) blott: owen (1), wen (1), fore 
vetas (1); i Jos. likaledes bland en mängd former med i (på 30 s.): 
edher (5), edhan (2), edhart (1), edhrom (1), edhra (2), edhre (2), 
vetha (2), segher (1), lefwandis (2), venstra (1). 
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genom utjämningar mer eller mindre störd, regelbunden 
växling o: u i några kortstafviga ord (durum; doraP, koma: 
kumi, kumin, kona: kunu, lof loua: luui, sona: sunum, stoua: 
stuuu). Afvikande förhålla sig dock E och M, i hvilka af de 
föreliggande (fåtaliga) ex. att döma utjämning skett till förmån 
för u i dylika fall (ofvan § 48. 1, 69. 1), delvis äfven C, som 
har suna och oftast cuma, cuna (ofvan § 92. 1). 

b) alla texterna ha utjämning till förmån för o frfr r + 
kons., i den mån ex. föreligga äfven frfr enkelt tautosyllabiskt 
r. Undantag göra dock i allmänhet perfekta participia af 
3:dje och 4:de afljudsklasserna, se nedan h). 

c) frfr kakum. / -(- kons. är utjämning till förmån för o, 
så vidt ex. ge vid handen, konsekvent genomförd i N, D, C, 
H. Däremot växla o: u i A (vid Ik blott o, vid Ip växling), 
Bu (vid Ik nästan alltid o, vid Ip och Iv endast u), Birg. (vid 
Ik blott o, vid Iv blott u1)) och MELL (vid Ik vanl. o, vid 
Ip blott ett ex., detta med o). I M föreligger blott ett ex., 
detta med u frfr Ip (stulpa). Utan tvifvel ha vi här att göra 
med dialektiska skillnader. Man tycker sig emellertid kunna 
spåra, att i vissa trakter utjämning till förmån för o, som 
rimligt år, inträdt senare frfr / -f- labial kons. än frfr l + k 
(A, Bu, Birg.). 

d) utjämning till förmån för o frfr tautosyllab. enkelt 
n synes ha inträdt fullständigt i N, E och MELL, vanligen i 
A och Bu. I C förekommer däremot vanl., i Birg. blott u 
(sun). I D, M och H saknas ex. 

e) frfr kk växla o; u i A, D, C och Bu, under det att i 
H och MELL o hår är fullständigt genomfördt. I N, E, M 
och Birg. saknas ex. 

f) frfr ks växlar o med a i A; MELL har blott u (uxa). 
I de öfriga texterna saknas ex. 

g) frfr st växla o: u i A, C och Bu; i H och MELL är 
o fullständigt genomfördt; Birg. har u i det enda förek. ex. 
(lusta). I N, D, E, M saknas ex. 

h) i perf. part. af 2:dra, 3:dje och 4:de afljudsklasserna 
förekommer det ljudlagsenliga o blott sällan frfr r samt 
kakum. / -(-kons.: soret (D), suornum (C), svorit, svornom, 
iamborit, vcelborno, vad borne (Bu), bornum, stolnce (MELL); 
eljest alltid u. 

x) Näml. folk (2); gulf (1), gulfe (1), gulfit (2). 
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Östgötalagens 1300-talsfragment. C XIII 

i) i öfriga fall föreligger — med undantag af det analo- 
giskt påverkade kombcer — utjämning till förmån för u kon¬ 
sekvent i N, A, D, E, M, C. I H, Bu, MELL och Birg. före¬ 
kommer däremot o i något större utsträckning — H: rogh, 
sowel, broth (: bruth), lother (: luther), konunger (: kununger); 
Bu: fol- (: ful-), gol- (: gul), trol- (: trul-), bol, konungar (: kun-), 
lotren (: lutar), oghn (: ughn), som (: sumi), pola (: Pulin); 
MELL: flot-, foghla-, kol, lot, skopa, kölder, koll(enum); Birg.: 
konung(in) (: kunung), rotne. 

Den här gjorda sammanställningen visar på det hela 
taget stora öfverensstämmelser mellan de olika hskr. Olik¬ 
heter, som sannolikt bero på olika utveckling i olika trakter 
förekomma (jfr a, c. d, e, f, g), men synas vara af underord¬ 
nad betydelse1). Viktigare synes mig vara den kronolo¬ 
giska skillnad, som visar sig däri, att de yngsta hskr.: H, 
Bu, MELL o. Birg. uppvisa en större användning af o, dels 
i de under a nämnda fallen *) (H o. MELL äfven i de under 
e och g omtalade), dels och framför allt i de under i) nämnda, 
som i de öfriga hskr. uteslutande ha u. Den fortskridande 
utvidgning af o-ets område på bekostnad af u-ets, som häri¬ 
genom antydes, bekräftas af de undersökta yngre skrifterna. 
Dels ha dessa näml., så vidt jag funnit, uteslutande o i föl¬ 
jande ord (med böjningsformer), i hvilka ännu i 1300-tals- 
texterna o: u växla: koma, son, loff, loua, somar, alzkona, 
folk; lokka; kost, kosteliker. Dels ha de o, uteslutande eller 
i växling med u, i en del fall, som i de äldre 1300-talsskrif- 
terna ha eller enl. de där tillämpade reglerna skulle ha ute¬ 
slutande u; så MPI: dogde (1): dugdhe (1), hoghenom (1): 
hugha (1), hughin (1), logha (1): lugha (1), skodha (3): 
skudhin (1), vatndropa, konunger, lothir, lotlös, somlike, thola 
(med afledn.); Stadga: brotlikit: brutom (l), obrutlika (1), kon¬ 
ung; Reg. salv.: blosom (1): blivs (1), uita-, haffuaskolande 
o. d. (konsekvent): skula (1), skulu (1), (be)skodha, doghir, 
dropa, lotlos, konungir; Jos.: bodh (1): budh (ofta), bebudhal 
(1) , skolen (2), ceghaskolande o. d. (konsekvent): skuli(n) (18), 

*) Jfr dock beträffande u: o i ställning frfr den tal 11 nedan s. 
CXVI. 

*) Se § 123. 1 ofvan, Olson MELL s. XIV, Ottelin Cod. Bur. 
2: 27 ff; Birg. har af hithörande form blott lo fat, koma (3), dura- 
(2) : dora- (2). 

VIII 
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CXIV Ö»tgötalagen$ 1300-taU fragment. 

skula, skalom (18), bcergx holum: -hulen (1), -hulonne (2), kon¬ 
unger, iorpmon, stunder knosa, skodhen, smolor, soffleth, togh. 

Af detta material, jämfördt med det ofvan för 1300- 
talstexterna gifna samt med de fall, i hvilka äfven i de under¬ 
sökta yngre medeltidsskrifterna u dr enar&dande ’), synes mig 
framgå, att en allt starkare tendens gjort sig gfillande att 
använda o, icke blott framför kakum. / -f- kons., kk och 
st, utan äfven framför enkel kons. Denna utveckling be¬ 
styrkes nu också af förhållandena i de mod. östg. dialek¬ 
terna. Dessa, som af det tillgängliga materialet att döma i 
allmänhet väl skilja å ena sidan af urspr. kort u utvecklade 
ljud (i uppteckningarna u, w, a osv.), å andra sidan af urspr. 
kort o uppkomna (i uppteckningarna: å, o, 6, o, b osv.) *), 
synas näml. allmänt ha genomfört de senare icke blott fram¬ 
för de nämnda kons.-förbindelserna: folk (Sv. skämtl. 7: 9, 
Rääf Ydre 2: 24, Landsm. 1: 636 ff., II. 7: 8, II. 9: 20, 21, 
Grundtvig Tjust 17), bokk (Rääf Ydre 2: 12, Landsm. II. 7:11, 
Grundtvig Tjust 26), flokk (Rääf Ydre 2: 21), klokka (Landsm. 
II. 7: 8, Grundtvig Tjust 20), stokk (Rääf Ydre 2: 87, Grundtvig 
Tjust 31), okostig (Widegren 1: 44) osv., utan i regel äfven 
framför urspr. (i fsv.) enkel kons.:*) bo »bud» (Rääf Ydre 

1) MP I: budh, budha, gudh, studh, skuli(n), skulu, hugnat, 
hugna; Stadga: budh, budhom vb, gud, skuli(n), skulo; Reg. salv.: 
budh, gudh, hugh, thuli, thulimodh, brudhgumme, hwsur, bruth, 
bruthlikin, lustis, wmhugxande, oforhugxan. Jos.: gudh, hugnadh. 

*) Undantagsvis (i Sv. skämtl. 7: 1 ff.) au, sannol. afsedt att 
beteckna: O, 8 eller dyl. — Jag använder i det följande för de af 
ö uppkomna ljuden o, för de af u uppkomna u. 

a) Frfr l synes dock o och u växla; vid sidan af de ofvan 
anförda smola etc. (Ydre hd) anföres t. ex. fr&n Gullbergs hd 
smule af Hoppe Judbet. och enl. muntl. medd. af densamme är 
gul åtm. i Linköpingstrakten den vanliga formen (jfr Kaléns gol ofvan). 
f hvad mån inflytande från riksspr. möjl. kan föreligga, vågar jag 
ej yttra mig om. — Dessutom står u äfven frfr andra kons. i några 
urspr. kortstafviga fem. n-stammar: bruta (Rääf Ydre 2: 10), buga 
(ib. 11); allmänna äro väl fluga och stuva (det senare t. ex. Kalén 2, 
Sv. skämtl. 7: 23, Rääf Ydre 2: 5, Landsm. II. 7: 11, Grundtvig 
Tjust 19). I dessa beror u sannol. därpå, att i de oblika formerna 
brutu etc. u mycket länge kvarstod i änd. och förhindrade o-ets 
inträngande i stamstafvelsen. På samma sätt kan smula ofvan 
förklaras och äfven ett af Säve i Ant. tidskr. 1: 152 anfördt kuna. 
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Östgötalagens 1300-talsfragment. cxv 

2: 12, Landsm. II. 7: 14,15, 27); tfoga, do/a »duga» (Sv. skåmtl. 
7: 23, Landsm. II. 7: 26, 33), odoga (Kalén 2), fogel, fojel 
(Landsm. II. 7: 33, Grundtvig Tjust 25, flog-för, -rönn (Rääf 
Ydre 2: 22), hogfållas (Rääf Ydre 2: 36), i 7io<7, i Aoy (Sv. 
skämtl. 7: 1 ff., Landsm. II. 7: 15, Grundtvig Tjust 15), loje 
(Landsm. II. 7: 17), rog, ro/ (Rääf Ydre 2: 5, Landsm. II. 
7: 23, II. 9: 22), sojel (Rääf Ydre 2: 89, Landsm. II. 7: 10), 
baktroj (Landsm. I: 632 ff.); gol adj. (Kalén 2), hol (Sv. 
skämtl. 1: 49, Landsm. II. 7: 31), kolande (Landsm. II. 7:14), 
smol, smole, smola (Rääf Ydre 2: 80), sol-hannske (ib. 89), tola 
(Sv. skämtl. 7: 8, Landsm. II. 7: 9, II. 9: 22, Grundtvig Tjust 
32); komma (Sv. skämtl. 7: 1 ff., Rääf Ydre 2: 114, Landsm. 
1: 632 ff. m. fl.), somme pron. (Widegren 1: 46, Landsm. II. 
7: 7, Grundtvig Tjust 21), kona (Rääf Ydre 2: 49), mona »jämka 
fram» (Kalén 15), son (Sv. skämtl. 7: 1 ff. Landsm. II. 7: 10 
m. fl.), spone (Landsm. II. 9: 21), sponvagn (Kalén 18); blo- 
droppe (Grundtvig Tjust 35); pose (Landsm. II. 7:16, Grundt¬ 
vig Tjust 25); brote (Widegren 1: 42, Kalén 8, Rääf Ydre 
2: 10), flote (Rääf Ydre 2: 22), skott (Sv. skämtl. 8: 39, Grundt¬ 
vig Tjust 15); klovbårjet (Grundtvig Tjust 39), lov, lova (Sv. 
skämtl. 7: 3, Landsm. II. 7: 7, 16, II. 9: 21 m. fl.); jfr äfven 
Lundell Landsmålsalf. ss. 103 och 107. *) — Undantag från den 
allmänna tendensen att föredraga o bilda emellertid, liksom 
i 1300-talstexterna, i allmänhet äfven i de yngre skrifterna 
och i de mod. dial. perf. part. af 2:dra, 3:dje och 4:de afljudsklas- 
serna: bruten, krupen, hulpen, buren, stulen osv. Rester af det 
urspr. ljudlagsenl. o anträffas dock ännu i Jos.: (be)sworit 
(2), beswornom (1), swordno (1), vmskorne (2): buren (1), 
Iwghit (1), budhit (14), bruthit (1); det vill synas, som om o 
hållit sig längst frfr r, särsk. frfr r -j- kons.’) Dessutom 

*) Med den reservation som ofvan § 151. 3 göres må här 
äfven anföras följande från det nuv. riksspr. afvikande former från 
ä. nysv. skrifter: förrothna L. P. Gothus Tröstbok, bodskap, gåål 
»gul» Messenius Signild, förbodh, gästebodh. Dens. Blancka-Märeta, 
bodh, bodhbärare, bodhskap, förbodh, geslebodh etc., doga, rotna 
Lex. Linc., doger Brasck Fil. prod. — å andra sidan: hwser »hosor» 
Brasck. 

*) Jfr sworne, borne ännu hos Messenius Signild, boren Dens. 
Blancka-Märeta, försworen, försworne Lex. Linc. Man kan dock här 
möjligen tänka på tysk påverkan; så väl säkert i de fall, där boren 
(i sammans, ådelboren osv.) ännu är den i nysv. vanliga formen. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



C XVI Östgötalagens 1300-tals fragment. 

synas de yngre skrifterna genomgående ha o i perf. part. af 
koma, sova och trodha (ex. äro dock fåtaliga) och detsamma 
år vål i de mod. dial. vanl. fallet med de två förra; dock 
äfven kummen (Räåf Ydre 2: 117, Landsra. II. 7: 9, 13, 24), 
sufvet (Räåf ib.)*). I dessa fall torde o i perf. part bero på 
utjämning från öfriga former af resp. verb. 

Till sist bör i denna fråga blott anmärkas, att såväl 
de undersökta yngre skrifterna som de mod. dial. uppvisa 
uteslutande u frfr dentalt l (full, gull, hult, kull, skuld, skulle 
osv.)*)- Det torde därför vara starka skål att tro, att de 
afvikande formerna i Bu och MELL (ofvan s. CXIII) represen¬ 
tera inflytelser från icke östgötska dialekter eller i hvaije 
fall tillhört ett mycket begränsadt område inom dessa dial. 

§ 162. Öfvergången u > o frfr rp och rt möter blott 
i de yngsta hskr.: H, Bu och MELL, endast i den yngsta, H, 
konsekvent (ofvan § 123. 5, Olson MELL s. XV, Ottelin Cod. 
Bur. 2: 30 f.). Den motsv. öfverg. frfr kakum. / (-1- kons.) 
uppvisar endast Bu med ett ex. (Ottelin a. st.). Att döma 
af de undersökta yngre skrifterna har öfverg. i förra fallet 
varit genomförd redan från c. 1400 (blott spordhe, wordho, 
sport, kiortil osv. anträffas); däremot har ännu MP I huldis 
(Jos. däremot dool, ofwirholdé). 

§ 163. Öfverg. y > e i enlighet med de af Kock Arkiv 
9: 50 ff. framställda ljudreglerna synes vara säkert styrkt 
endast för M — i denna dock blott med ett ex. —, H, MELL 
och Bu (ofvan § 71. 1, 126. 1, Olson MELL XIX, Ottelin Cod. 
Bur. 2: 43 f.). •) Relativt talrikast äro ex. i Bu och MELL. 

*) Danell meddelar dessa former äfven från Vesterlösa (Vi- 
folka o. Gullbergs hd). 

*) Äfven trull (Landsm. I: 632 ff.); jfr trullwijsa Messenius 
Signild, truldom, trullkarl, trulla etc. Lex. Linc. 

*) Jag medräknar näml. icke de äfven i N, A, D, E, C och 
Birg. förekommande felghia (med böjningsformer), felghp, fer, 
fere prep., fer adv. komp., ferra adv. komp., ferster, ferst(o) adv., 
euerster, telftar(eper), (tuce-, prce-)telfter, då i dessa (jfr ofvan 
§ 5. 2, 24. 1, 50, 95. 1 och där cit. litt.) e kan förklaras på annat 
sätt än genom öfverg. y > g. Det kan icke vara en tillfällighet, 
att dessa former äro de enda som förekomma i de hskr., N A D E, 
som i öfrigt visa ett relativt äldre språkbruk, under det att de 
säkra ex. på öfverg. y r> e anträffas — med ett undantag — 
blott i de texter, som i öfrigt visa en yngre språklig ståndpunkt: 
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Några detaljerade regler för 0-ljudets inträde låta sig icke 
uppställas på grund af det knapphändiga materialet; dock 
vill det synas, som om öfverg. tidigast fått allmän utbred¬ 
ning frfr r. Detta stämmer med förhållandena i de under¬ 
sökta yngre skrifterna, där frfr denna kons. (frånsedt förbind. 
rp och rk, hvarom nedan) b synes vara — med ett undantag: 
wpbgrilse jämte wpberilse i Reg. salv.x) — konsekvent genom- 
fördt (beria, spBria, sper, speri(s), der ena, thBrre, sBrghir 
osv.), under det frfr l och n y ännu understundom kvarstår: 
kyldh (2) i MP I, hylia (: hels, k eld.) Reg. salv., dylia (: dbedi- 
andis) Jos., synir (: mankBnit 4 ggr) MP I, synom, fynster 
(: sBner etc. ofta, fBnstridh 2, munkens) Jos. — Då i de 
undersökta yngre skrifterna den regeln synes ha varit gäl¬ 
lande, att y icke öfvergått till o frfr rp *), en regel som 
gäller äfven för åtm. vissa af de mod. östg. dial.*), kan det 
kanske vara af något intresse att anmärka, att intet talar 
emot, att denna regel gällt äfven för de äldre östg. skrif¬ 
terna. — I ställning frfr rk förekommer b i 1300-talstexterna 
endast i Bu (vanl. i merk, merket, merkia o. d., konsekvent 
i sterkia, sterkte). MELL har: styrkia; i de öfriga texterna 
saknas ex. på ljudförbindelsen yrk. I de undersökta yngre 
medel tidsskrifterna står vanl. e: merkir, merk iom, terkas i 
MP I; merksins i Reg. salv.; merkeno, terka i Jos. I »styrka» 
subst. och vb. växlar dock y med b: styrk subst. (2) i MPI, 
styrke vb (1) i Reg. salv.: sterke vb (1) i Stadga, sterkens i 

H, MELL, Bu. Hesselmans resonnemang om dessa former, De 
korta vok. i och y s. 222 ff., har icke kunnat öfvertyga mig. 

1) Här har således i i änd. fördröjt öfvergången, liksom fallet 
är i Bu (se Kock Ljudhist. 1: 455). 

*) Stadga: byrdh, opbyrdh (2), jnbyrdhis, witnisbyrdh; — 
Reg. salv.: wmskyrdh (1), wyrdhning (3); — Jos.: omskyrdh, 
inbyrdis (4). Undantagen: wanwerzsko (1) i Stadga, werdhning 
(3) i Reg. salv., verdning (2) i Jos. äro troligen blott skenbara, 
då i det förra y väl stått frfr rt (c rp frfr s), i de senare frfr 
r/i (med Ö bortfallet i uttalet). Om anledningen till y-ets kvar¬ 
stående frfr rp se Kock Arkiv 9: 240 f., Ljudhist. 1: 456 f. 

*) Jfr Hesselman Sveam. 66, De korta vok. i och y ss. 199 ff., 
213. Jfr äfven: byrd i inskrift å kyrkklocka 1525 i Fifvelstad Aska 
hd enl. Widegren 2: 550), byl Rääf Ydre 2:11, myla, myling (ib. 56), 
mylinge Grundtvig Tjust 42; möjligen också: wittnesbyrdh Laur. 
Petri Tröstbok, wyrdige Brasck Fil. prod. 
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cxvm Öatgötalagens 1300-talsfragment. 

Jos.*) Möjligen har i detta ord y- och ^-formerna tillhört 
olika dial. (jfr f. ö. Kock Arkiv 9: 56, Ljudhist 1: 457 f.). — 
Ex. på öfverg. frfr m, 5, a förekomma alls icke i 1300-tals- 
texterna, frfr 9 och v blott i MELL (i den senare åfven i 
ett, dock måhända osäkert ex., frfr t; Olson MELL s. XIX). 

§ 164. I behandlingen af diftongen ia: iae visa de flesta 
af våra texter nära öfverensståmmelse, i det i N, A, D, M, 
C, Bu och MELL beträffande hufvudtonig stafvelse*) den 
regeln väsentligen gör sig gällande, att långt ia (urspr. 
långt eller förlängdt framför vissa kons.-förbindelser: Id, 
ng, rp, rl, rn, rt, kakum. / -}- kons. •)) kvarstår, kort ia öfver- 
gått till ice, där icke öfvergången, såsom stundom synes ha 
skett, förhindrats af ett i följande stafvelse stående a (se § 
6, 25, 72. 2, 96. 2, Olson Ög. ljudl. s. 74 ff., MELL s. XIX, Otte- 
lin Cod. Bur. 2: 45 ff.)4). En tydlig kronologisk utveckling 
röjer sig emellertid däri, att medan den nämnda regeln är 
konsekvent tillämpad endast i N o. M, redan i A o. C en bör¬ 
jande öfvergång ia > icé spåras, en öfvergång som fortskridit 
märkbart längre i Bu och MELL, för att i Birg. och H före¬ 
ligga fullt genomförd (jfr § 127 ofvan. Sjöros Birg. s. 173) •). 
Med denna utveckling stämmer, att i de undersökta yngre 
medeltid sskrifterna ia öfverallt blifvit ice. — Då emellertid 
åfven den med A, D och M samtidiga E, af de två enda ex. 
att döma, synes ha genomfört öfvergången åfven af långt 
iä ;> icé (§ 51 ofvan), visar vål detta, att denna öfvergång 

*) Äfven i mod. östg. dial. har detta ord y (Hesselman De 
korta vok. i och y s. 208). 

*) I svagton ig stafvelse liksom i ord som i satssammanhanget 
användas oakcentuerade, kvarstår ia i alla texterna. Se ofvan an¬ 
förda ställen. 

*) I A och C äfven ensamt kakuminalt l. 
4) Möjligen bör i enlighet med Kock Ljudhist. 2: 357 (och 

Ottelin Cod. Bur. a. st) för A och Bu den regeln uppställas, att 
ia kvarstår äfven i uddljud. Fullt bevisande ex. föreligga dock 
icke. De enda former, i hvilka icke antingen gammal längd eller 
förlängning kan föreligga eller ia i stamstafvelsen följes af ett a i 
ändeisen, äro iam- och böjningsformer af iamn adj. Äfven dessa 
kunna förklaras på annat sätt än genom den antagna ljudregeln; 
jfr Olson Ög. ljudl. s. 75. * 

6) Beträffande det enda undantaget: diafuldin i Birg. se 
Kock Ljudhist. 2: 358. 
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icke intrådt samtidigt i alla trakter, utan i somliga tidigare, 
i andra senare. 

§ 165. Modifikationen léé > ié (i hufvudtonig stafvelse 
efter kons.; jfr Kock Ljudhist. 2: 368 f.) föreligger blott i H, 
vår yngsta text (ofvan § 121.1 b). Möjligen antydes en all¬ 
männare utbredning af denna företeelse på östgötskt område 
vid tiden o. 1400 och närmast därefter däraf, att åfven MPI 
(c. 1400) och Stadga (1455) i hithörande ord: fierkas, hielp, 
hierta, sielff osv. nästan lika ofta skrifva ie som ice. Då 
emellertid de yngre Reg. salv. och Jos. konsekvent teckna 
ice, synes mig detta vittna om en likartad återgång till det 
öppnare uttalet som vid ce: e (ofvan § 153). I de mod. dial. 
år denna återgång, så vidt jag kunnat finna, fullständigt ge¬ 
nomförd. — De i ä. nysv. skrifter som t. ex. Messenius Sig¬ 
nild och Lex. Linc. mycket vanliga skrifningarna med ie (hielpa, 
hierta, sielff osv., åtm. i Lex. Linc. äfven i framljud: jempn, 
jern osv.) torde snarast vara att anse som blott af orto- 
grafisk natur (jfr § 153). Jfr f. ö. Kock Ljudhist. 2: 368 f. 

§ 166. En böljande öfverg. lö ;> 10 visar sig först i C, H 
och Bu (ofvan § 98. 2, 128. 3, Ottelin Cod. Bur. 2: 55 f.)1). 
Äfven i MPI (c. 1400) synes io ännu vara lika vanligt som 
va: fiol (2), fiollo (2), hioldo (1), kiol (2): musik (1) kiatz(ins), 
(6)*); mot slutet af 1400-talet synes däremot öfvergången 
vara fullt genomförd: Reg salv. och Jos. ha blott va: hvaldz, 
mgjal, fierl, skyel(len) osv. 

§ 167. Endast i den yngsta hskr., H, har jag (ofvan 
§ 136. 2) trott mig märka spår af en öfvergång ö > d efter 
r. Denna ljudlag bekräfta de undersökta yngre skrifterna, 
men visa tillika, att den bör inskränkas till ställningen 
mellan vokaler. Af dessa texter använda näml. MPI, Reg. 
salv. och Jos. — frånsedt förbindelserna fd(h) och gd(h), 
delvis ställningen i svagtonig stafvelse, hvarom nedan, samt 
i MPI d(h)l och d(h)r — d i st. f. dh relativt betydligt 
oftare efter r (giorde, hörde, svcerde, vcerdoghe etc.) än i 

*) Blott i H äfven af det genom den speciellt östnord. bryt¬ 
ningen uppkomma (fu >)io (lienga-). I de undersökta yngre 
medeltidstexterna kvarstår detta io oförändradt. 

*) Då affrikation ej betecknas i denna text, måste kietz(ins) gå 
tillbaka till kiotz(ins) med brytningsdiftong. Tvetydigt är där¬ 
emot: ketzlikom (1). 
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någon annan ställning, men blott eller nästan blott i inljud. 
Äfven i Stadga kan ljudlagen spåras, ehuru den där ej så 
klart framträder*). 

Äfven i svagtonig ställning har möjligen ^ i H blifvit d 
(a. st.). Denna ljudlag möter också i de undersökta yngre 
skrifterna, men med säkerhet blott i Reg. salv. och Jos., hvaraf 
väl kan slutas, att den haft mindre allmän utbredning eller 
ock fått allmännare spridning först senare ån öfverg. rd>rd *). 

§ 168. Endast i Bu, Birg. och H föreligga svaga antyd¬ 
ningar om öfverg. ghi;>j (jfr ofvan § 137. 3, Ottelin Cod. 
Bur. 1: 94 f., Sjöros Birg. s. 176). Ännu i de yngre medeltids- 
skrifterna röjer ortografien ytterst sporadiskt denna öfver- 
gång8). I de senare ha vi väl dock troligen blott att göra 
med ortografisk konservatism. 

§ 169. Förlängning frfr « föreligger sporadiskt i A, M, 
C, H, Bu och Birg. (jfr ofvan § 85.1 b, 115. 2 a, 147. 1 d, Olson 
Ög. ljudl. s. 153, Ottelin Cod. Bur. 1:124 f.) — frfr n blott med 
ett säkert ex. i D, frfr r med ett i C och ett i Birg. (ofvan 
§ 42. 2 a, 115. 2 a, Sjöros Birg. s. 161 f.). Skrifningarnas säll¬ 
synthet torde åtm. delvis bero på ortografisk tradition, hvilket 
i synnerhet styrkes däraf, att i de undersökta yngre medel¬ 
tid sskrifterna intet enda säkert ex. på dubbelskrifven kons. i 
dessa fall anträffats4). Emellertid torde äfven detta ringa 
material ge vid handen, att i 1300-talets östg. dial. förläng¬ 
ningen frfr i tidigare blifvit allmän än frfr n och r. 

§ 170. R-bortfallet företer vid en första blick en rätt 
brokig växling mellan de olika hskr. Bortse vi tills vidare 
från N, E och Birg. — om hvilka längre ned — låta sig 
emellertid de öfriga till en början uppdela i två grupper. 

Den ena bildas af A, D, M och C, i hvilka fonetiska 
faktorer tydligt komma till synes vid fördelningen af for¬ 
merna med och utan R. De fonetiska faktorer det här rör 
sig om, äro (jfr ofvan § 45, 88, 118, Olson Ög. ljudl. s. 168 ff.) 

*) I inljud: MPI rdh c. 50, rd 47, Reg. salv. rdh c. 40, rd 
27, Jos. rdh c. 60, rd c. 30 (allt på 30 s.); Stadga: rdh 19: rd 3. 
I slutljud förekommer rd (på 30 s.) blott 1 gg i MPI och 1 gg i Jos. 

*) Reg. salv. (30 s.) renliffnadhir, ffulbordadho o. d. 34 ggr: 
böriade, renliffnade etc. 23; Jos. (30 s.) deladhe o. d. 48: talade 
o. d. 52. 

8) Reg. salv.: berghe (omvändt skrifsätt för barie\ Jos. fglia. 
4) dettrom MPI kan ha tt från sing. doitir. 
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'väsentligen dels resp. ords ställning framför kons. och i paus 
eller framför vokal och h, dels akcentueringen. I detalj 
ställa sig förhållandena i dessa afseenden icke alldeles lika 
i de nämnda fyra hskr., men alla öfverensstämma däri, att 
bortfallet af R är större å ena sidan frfr kons. och i paus 
än frfr vokal och h, å andra större i levissimusstafvelse än 
i stafvelse med starkare akcent. 

Den andra gruppen utgöres af H samt Bu och MELL, 
i hvilka dylika fonetiska faktorer föga eller alls icke göra sig 
gällande. I dessa hskr. framträder däremot tydligt en fördel¬ 
ning af formerna med och utan R på olika formkategorier 
(jfr § 150 ofvan, Olson MELL XXVI ff., Ottelin Cod. Bur. 1:158 
ff. *)). Äfven här öfverensstämma förhållandena ej i detalj, 
men som gemensamma drag kunna uppställas: A) konsekvent 
eller betydligt öfvervägande bortfall af R: 1) i nom. pl. af 
mask. a- och a/i-stammar; 2) i nom.-ack. pl. af fem ö-stam- 
mar; 3) i gen. sg. af fem. ö- och /-stammar; 4) i gen. sg. fem* 
af adjektiviskt böjda ord; 5) i gen. af »hon»; 6) i nom. pl. 
mask. af adjektiviskt böjda ord; 7) i nom-ack. pl. fem. af 
adjektiviskt böjda ord; 8) i pron. vi, i, pe, pa, räkn. twe, 
iwa, pri, pre(a); 9) i best. art. gen. sg. fem., nom. pl. mask. 
och nom.-ack. pl. fem. B) öfvervägande eller relativt ofta 
kvarstående r: 1) nom.-ack. pl. af fem. ön-stammar; 2) i 
nom.-ack. pl. af fem. /-stammar *); 3) i pres. ind. sg. af en- 
stafv. verb på vokal (ga, fa etc.), ia- och ön-verb. 

Man kunde nu närmast vara benägen att i de nämnda 
olikheterna beträffande Ä-bortfallet mellan de båda grupperna 
se olika dial. representerade. I någon mån är möjligen så 
fallet. Jag tror dock, att man häri väsentligen måste kon¬ 
statera en kronologisk utveckling. Redan det synes icke 
vara en tillfällighet, att den ena gruppen representeras af de 
hskr., som äfven eljest visa ett relativt äldre språkbruk, den 
andra af dem, som i regel förete ett yngre språk. Men härtill 
komma ännu ett par omständigheter. Den ena är den, att 
någon skarp gräns så till vida ej kan uppdragas mellan de 
båda grupperna, som äfven i den förra gruppen en fördel- 

*) Ottelin har ej påpekat denna fördelning, men den framgår 
af hans ex. a. st, jämförda med formläran. 

*) Vid de mask. i-stammarna ha MELL och Bu endast R- 
lösa former, H däremot vanl. former med bevaradt R. 
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ning på olika formkategorier delvis kan konstateras (jfr ofvan 
s. CXX cit stållen). Den andra och viktigare år den öfverens- 
stämmelse, som i fråga om i?-bortfallet äger rum mellan den 
yngre 1300-talsgruppen och såväl de undersökta yngre medel- 
tidsskrifterna som de mod. östg. dialekterna. 

En sammanställning af förhållandena i de undersökta 
yngre skrifterna ger näml. följande hufvudsakliga resultat 
A. Konsekvent bortfall af R föreligger i MPI, Stadga och 
Reg. salv.: 1) i nom. pl. af mask. a- och an-stammar; 2) i 
nom.-ack. pl. af fem d-stammar; 3) i gen. sg. af fem. d- och 
/•stammar; 4) i gen. sg. fem. af adjektiviskt böjda ord; 5) i gen. 
af »hon»; 6) i nom. pl. mask. af adjektiviskt böjda ord; 7) i 
nom.-ack. pl. fem. af adjektiviskt böjda ord; 8) i pron. vi, i, the 
(m. och f.), råkn. twe, twa, thre (m. och f.); 9) i best art. 
gen. sg. fem., nom. pl. mask. och nom.-ack. pl. fem., undan¬ 
tagandes pl. af fem. dn-st., hvarom nedan C. B. Konsekvent 
är R bibehållet i nom.-ack. pl. af fem. dn-stammar. C. Väx¬ 
ling äger rum: 1) i nom. pl. af mask. /-stammar: MPI: vini 
(1), preste (2), men synir (1); Stadga: osidhi (1), sidhi (1); 
Reg. salv.; tvini (1), prceste (5), reenliffnade (1); 2) i nom.-ack. 
pl. af fem. /-stammar: MPI: dygdhe (2), synde (6), sotte (1), 
men syndhir (2); Stadga: tidher (1); Reg. salv: kraftir, sakir 
osv. (smlagdt 8); 3) i pl. af best. art. vid fem. dn-stammar: 
MPI: sticernona (1): mcenniskonar (1); Reg. salv. konsekvent 
nwnnonar etc. (9); 4) i pres. ind. sg.: MPI: gaar, star etc. (9), 
men forsma, fly (smlagdt 3); gemir, styrer etc. (26), men 
bygge (1); manar, teknar etc. (26), men tala, ny tia etc. (8); 
Stadga: staar* (2), skeer (2), f&lgher (1), beuisar (1), wthuisar 
(1) ; Reg. salv.: gaar, dar etc. (9); kcerir, samtykkir etc. (10), 
men fceste, tilhere etc. (3), skikkar, talar etc. (24): dara, celska 
etc. (11). — Från de under A och B nämnda reglerna *) af- 
viker Jos. blott däri, att nom.-ack. *) af mask. a- och an-stam¬ 
mar några ggr (4 af 65) ändas på -r; basunar, asnar, stenar 
(2) , samt att nom.-ack. *) pl. mask. -af best. art. likaledes några 
ggr (6 af 47) har -r; mennener (2), prestener (4). Jag vågar 
häri se ett inflytande från icke östgötskt håll. I de under C 

*) Af de uppräknade formkategorierna ha gen. sg. f. af best. 
art. (solennas, qwinnones etc.) samt hennas, hennes konsekvent s 
och komma således ej i beräkning. 

*) Nom.- och ack.-formerna ha i denna hskr. sammanfallit 
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upptagna fallen har Jos.: 1) i pl. af mask. /-stammar: basuner• 
(6), sener (28), seners (1), prcestir (1), stcedher (6), stcedherne 
(3), men preste (1); 2) i pl. af fem. i-st: bcerghaller (1), resth- 
erne (1), slcekther (6), men slcekte (4); 3) i pl. af best. art. vid 
fem. ön-st blott -r: skrcepponar, winflaskonar; 4) i pres. ind. 
sg.: staar (2), vtgaar (1), rerir (1), mcerkir (1), vp by gg er (1), 
men here (1), tilhere (3); fortappar, talar etc. (4). 

Den snabbt fortskridande utvecklingen af de tendenser, 
som visa sig i den yngre gruppen af 1300-talstexterna år hår 
påtaglig. Fullt genomförd år den i de under A och B ofvan 
nämnda fallen; beträffande de under C omtalade kan på¬ 
pekas den större användningen af -r i pl. äfven af de mask. 
/-stammarna i den yngsta texten, Jos., samt det i alla dessa 
skrifter ännu rikligare ån i de yngre 1300-talsskrifterna före¬ 
kommande -r i pres. ind. sg. af de hithörande verben. *) 

I de mod. östg. dial. är denna utveckling fullt genomförd 
i de fall, som öfverhufvud kunna komma i fråga till jämfö¬ 
relse*). Ä-lösa former visa näml.: 1) pl. af a-deklinationen 
(motsv. riksspr. på -ar); jfr Lundell Fråndsk. 37, Dens. Lands- 
målsalf. 36, Kalén s. 3 f., Grundtvig Tjust s. 44 ff.; 2) pl. af 
adjektiviskt böjda ord; 3) pron. vi, i, de, räkn. två, tre; 4) pl. 
af best. art. köna, tåna o. d. (jfr not 2 nedan). Däremot kvar¬ 
står r: 1) i er-dekl. (motsv. riksspr. er- och or-dekl.), i hvilken 
mask. /-stammar och alla fem. subst sammanfallit (jfr Lun¬ 
dell Fråndsk. 27, Landsmålsalf. 36, Kalén 3 f., Grundtvig Tjust 
s. 44 ff.); 2) i de egentl. östg. dial. •) i pres. ind. af här ifråga- 
kommande verb: enstafviga gå, bo etc., ia- och ön-verb4). 

*) Mot de i 1300-talstexterna föreliggande tendenserna strider 
r-et i best. f. pl. nwnnonar etc. Detta r är emellertid helt visst 
icke att betrakta som ett kvarstående gammalt R, utan som ana- 
logiskt infordt från den obestämda formen. Däraf förklaras, att 
detta r i artikeln saknas vid <5- och i-stammarna, som alls icke eller 
åtm. icke regelbundet ha -r i den obest. formen. 

*) Uteslutna äro på grund af speciell formutveckling gen. sg. 
fem. af subst. och adj., gen. af »hon», best. art i gen. sg. f. och i pl. 
med undantag af typen tåna till tå o. d., som synes förekomma åtm. 
inom det smål. området (jfr Grundtvig Tjust 46, Landsm. II. 7: 35). 

*) Beträffande de småländska delarna af dialektområdet jfr 
Lundell Landsmålsalf. s. 35, 36, Grundtvig Tjust s. 13 not 4 samt 
språkprofven i Landsm. I: 636 ff., II. 7: 1 ff., II. 9: 19 ff., 21 fT. 

4) Tilläggsvis kan möjligen förtjäna att anmärkas följande om 
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På grund af det nu sagda föreställer jag mig förhållan¬ 
dena i denna fråga på följande sått. Inom de östg. dialek¬ 
terna gjorde sig i äldre tid en allmän tendens till bortfall af 
R efter vokal gällande, som inträdde tidigare i levissimus- 
stafvelse ån i stafvelse med starkare akcent, tidigare frfr 
kons. och i paus än frfr vokal och h — håraf tillståndet i 
de äldre 1300-talstexterna —, men som i vissa fall aldrig 
hann att genomföras. Den böljade nåmL snart att delvis 
motarbetas af en annan: analogisk utjämning inom och 
mellan de olika formkategorierna. Beträffande de faktorer, 
som verkat vid denna utjämning, kan jag i allt väsentligt 
sluta mig till Kock Nord. tidskr. f. fil. NR 9: 170 ff., Landsm. 
XI. 8: 30 ff. och Arkiv 18: 145 ff. beträffande de fall, i hvilka 
(se s. CXXII ofvan) r-förlusten så småningom helt genomförts, 
så till vida nämligen, som utan tvifvel det ljudlagsenliga bort¬ 
fallet i åtskilliga formkategorier kraftigt främjats af analogiska 
inflytelser från besläktade former utan r. Däremot tror jag, 
att åtm. hvad de östg. dial. beträffar äfven kvarståendet 
af r i nom.-ack. pl. af fem. än-st, i pl. af mask. och fem. i-st. 
och i pres. ind. sg. af hithörande verb (se s. CXXII ofvan) be- 
höfver särskildt förklaras. De förklaringar som erbjuda sig, 
kunna te sig mindre öfvertygande; jag tänker mig emellertid 

prep. »öfver», »under», »efter» och »ur», i hvilka ord former med och 
utan r växla i 1300-talsskrifterna. I de två första synas såväl i de 
undersökta yngre medeltidstexterna som i de mod. östg. dial. endast 
former med r förekomma. I «efter» växla ännu i MPI och Jos. 
former med och utan r, hvarmed måh. bör jämföras, att i de mod. 
dial. (åtm. på smål. område; jfr Landsm. I: 632 ff., 636 ff., II. 
7: 13, 22 m. fl. st., II. 9: 21) r-lös form (åtte) ännu förekommer 
jämte formen med r (ätter). Af »ur» förekomma i de yngre medel¬ 
tidstexterna formerna u och ur; den förra synes ännu förekomma 
flerstädes i de mod. dialekterna (jfr Östgötasnack s. 24 — Lysings 
hd; Landsm. I: 632 ff., 636 fif., II. 7: 13, 26, II. 9: 20 — de senare 
från den smål. delen af dial.-området; jfr äfven vff i lägre språk 
hos Brasck Fil. prod., Hansellis saml. XXII, s. 80, 92?). — Då de 
mod. dial. åter som det synes genomgående ha a, va, pres. resp. 
pret. af »vara» gentemot 1300-talstexternas nästan konsekventa 
och de yngre medeltidstexternas konsekventa cer, oar, är det här 
helt visst fråga om ett senare bortfall af r (i obetonadt slutljud), 
som ej historiskt sammanhänger med det här behandlade Jt-bort- 
fallet; jfr ha »har» i mod. östg. dial. (Sv. skämtl. 7: 4,äfv. haa flerstädes 
hos Brasck Fil. prod.) och plå t. ex. hos Brasck a. arb. flera ggr. 
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åtm. som en möjlighet följande. I ön-st. beror det vanligare 
r måhända redan från början på en mindre benägenhet till 
bortfall efter u än efter andra vokaler; till dess befästande 
kan ett behof att undvika sammanfall med obl. sing. ha bi¬ 
dragit. På i-st. kan inflytande från de enstafv. kons.-st. och 
med dem lika böjda ord (hcender, fceper, bänder etc.) ha gjort 
sig gällande. Den olika akc. torde här icke ha varit ett 
absolut hinder; för association mellan dessa grupper af plu¬ 
raler talar tvärtom just, att akc. 1 från kons.-st. etc. ofta analo- 
giskt öfverförts till urspr. i-st. (jfr Kock Sv. Akc. 1: 204 ff.). 
Däremot får det väl tänkas, att inflytandet väsentligen ägt 
rum, sedan -ir i plur. af /-st. vanligen blifvit -er (jfr nedan 
§ 181). Hvad verben slutligen beträffar, håller jag det trots 
Kock (Nord. tidskr. f. fil. 9: 169) för möj ligt, att starka verb 
och ja-verb med »fast» r kunnat utöfva påverkan. Jag tror 
icke, att samma akc. eller öfverhufvud så stor formlikhet 
som Kock kräfver hår med nödvändighet fordras för en asso¬ 
ciation nog stark att framkalla en analogiinverkan. Och 
hvad beträffar den omständigheten, att de starka verben och 
ya-verben i jämförelse med de öfriga äro fåtaliga, bör det 
ihågkommas, att många af dessa verb äro ytterst vanliga. 
Emellertid kan måhända till r-ets bibehållande och slutliga 
befästande äfven i någon mån ha bidragit, att man i de r-lösa 
formerna kunde få förväxling med pres. konj. (getme etc.) 
resp. plur. (tala etc.). 

Tills vidare har bortsetts från hskr. N, E och Birg. I 
alla är materialet ytterst litet, men uppvisar nästan konse¬ 
kvent bortfall af R. Frånses former, i hvilka äfven i de 
öfriga texterna r-et blifvit eller kunnat blifva föremål för 
specialförklaringar1), kan man i undantagen: gar i N, forser, 
ofsakir i E, gar, celskar, srloghar i Birg. se svaga spår af 
den ofvan omtalade utjämningsprincipen. Det synes mig 
emellertid icke uteslutet, att dessa texter kunna representera 
andra dialekter än de öfriga hskr, dialekter i hvilka f?-bort- 
fallet hunnit längre före utjämningstendensens inträde. 

§ 171. Som tillägg till §§ 160—170 kan möjligen förtjäna 
att anmärkas följande om några enskilda ord. 

‘) ar i N, E och Birg., mer, nar, ifir, vndir, allar i Birg. (jfr 
§ 18 ofvan, Olson Ög. ljudl. s. 81, anm., 172, 186 och där cit litt.). 
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1. Karakteristiska för östgötaskrifterna under 1300-talet 
åro orden firi och iui(r) (uppkomna enl. den af Kock Arkiv 
4: 163 ff. framställda ljudlagen). Konsekvent föreligga båda 
dessa former i N, A, D, E, M, C, iui(r) äfven i Bu och 
Birg. I H och MELL förekomma däijämte sällsynt fyri, 
fyri, gfwer, Biier (ofvan § 122. 1, Olson MELL s. XIV). Dess- 
utom har H (jfr a. st.) 1 gg owir, H och MELL (ofta), Bu 
(stundom) och Birg. (konsekvent) fore. Dessa först i de yngsta 
texterna uppträdande former synas senare ha helt och hållet 
utträngt /-formerna: i de yngre medeltidsskrifter, som jag 
undersökt, har jag icke funnit något firi, blott i Jos. 2 ggr 
(på 30 s.) ifwir; och för de mod. östg. dial. synas dessa for¬ 
mer vara alldeles främmande. 

2. Presens af »äga» har endast a-former {agher, agho 
etc.) i N, A, D, E, M och C. I H, Bu och MELL växlar däre¬ 
mot ce {cegher, cegha etc.) med a (agher, agha etc.). Det är 
tydligt, att ce-formerna först relativt sent böljat vinna all¬ 
männare utbredning. I de yngre medeltidsskrifterna synas 
de nästan ha utträngt a-formerna. Åga jämte äga anföras 
dock ännu af Räåf Ydre 2: 102 (i bet. »vara gift med»), 119*)• 

3. Af verbet »göra» förekomma uteslutande former med 
af i stamstafvelsen i N och D, växling med -a-former äger 
rum i A, M och C, endast med b möter verbet i H, MELL, 
Bu och Birg. Fördelningen visar en fortskridande utbred¬ 
ning af ^-formerna, som i de yngsta hskr. ha helt segrat. 
I de yngre medeltidsskrifterna liksom i de mod. dialekterna 
synas uteslutande former med ö förekomma. 

C. Företeelser beträffande hvilka skiljaktighe¬ 
terna mellan hskr:na (åtm. väsentligen) torde bero 
på olika utveckling i skilda dialekter. 

§ 172. Öfverg. é > 1 i enlighet med de af Kock Ljud- 
hist. 1: 174 ff. gifna reglerna möter blott i A, MELL, Bu och 
Birg- ’) (jfr Kock a. st, Olson MELL s. XIII, Ottelin Cod. Bur. 
2: 17). — I de undersökta yngre medeltidsskrifterna har jag 
funnit blott ett ex. på densamma: hilbrigdo Stadga (1455)*). 

*) I den angifna bet. äfven i Vesterlösa (Vifolka o. Gullbergs 
hd) enl. Danell. 

*) Näml.: ing ti, ingsins (Sjöros Birg. gloss. under cengin). 
*) Då it(t) neutr. sg. af »en» är en äfven eljest i äldre nysv. ofta 

förekommande form (jfr Kock a. arb. s. 175), är det ovisst om 
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§ 173. En öfvergång é>j framför omedelbart följande 
vokal synes föreligga i M och C: fians, fiar (§ 68. 3, 91. 8). 
Ovisst år däremot, om på detta sätt äfven pria i A och D 
skall förklaras (Olson Ög. ljudl. s. 38, ofvan § 21. 4 och där 
cit litt). — I de undersökta yngre medeltidsskrifterna har 
jag icke funnit något spår af en dylik ljudöfvergång. Ej 
heller kan den med säkerhet påvisas för de mod. östg. dial. 
Om det i dessa vanliga si »se» (t. ex. Kalén s. 2, Hofberg 
732, 734, Sv. skämtl. 7: 1, 8: 39, Räåf Ydre 2: 116, Landsm. 
1: 632 ff, II. 7: 7, II. 9: 20, 22) och det af Grundtvig Tjust 12 
anförda tri »tre» jfr näml. Kock Ljudhist. 1: 88, 94. 

§ 174. Öfvergången y > T i hufvudtonig stafvelse möter 
blott i C (§ 91. 5 ofvan) och Birg. (tikkas, enl. Sjöros Birg. 
s. 158 fel för pikkis); i C äfven y > 1" (§ 91. 6). — Af de yngre 
medeltidsskrifterna har endast MPI spår af denna företeelse: 
biggia, atirlikkir, vpliptin, fanith, lift; asin. 

§ 175. Öfvergången i;>y på grund af labialiserande in¬ 
verkan af kringstående kons. föreligger endast med mycket 
svaga spår i C och Bu (ofvan § 93. 3, Ottelin Cod. Bur. 2: 34). 
Då sålunda denna öfvergång på det hela taget synes vara 
ganska främmande för de östg. dialekterna under 1300-talet, 
liksom den tyckes sällan möta ännu i de yngre medeltids¬ 
skrifterna *), är det högst ovisst, om gry fl i H, kyrkia (jämte 
vanligare kirkia) i C, H och Bu böra förklaras härigenom. 
Denna ovisshet stegras beträffande det senare ordet ytterligare 
därigenom att, såvidt de af Hesselman De korta vok. i och y 
205, 206 anförda formerna ge vid handen, denna öfvergång i 
de östg. dial. — som visserligen genomgående synas ha korka 
(<c kyrka) — icke inträdt i kirsbår (>> kersbår) och kirvil 
(z> keroel)*), hvarför det år ovisst, om öfverhufvud ljudför¬ 
bindelsen kir- träffats af densamma i dessa dial. Jfr f. ö. 
ofvan § 124. 2 cit. litt. 

det hos L. Petri Tröstbok, i Lex. Linc. och hos Brasck Fil. prod. 
som det synes konsekvent använda och äfven stundom hos Messe- 
nius Signild (1612) förekommande i/, itt är att betrakta som ett 
östgötskt drag. 

1) Jag har icke anträffat några ex. i MPI, Stadga eller Reg. 
salv. Bland de många skrifningarna med y för väntadt i i Jos. 
torde endast dyrffdis (2) och fynster (1) kunna anses höra hit. 

*) Jfr äfven kirssebårstrå, hundakirsebär i Lex. Linc.; samma 
källas körfvel (och körtzel) kan naturligtvis vara riksspråk. 
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§ 176. Öfvergången ö:>y i enlighet med den af Kock 
Ljudhist. 2: 13 f. (§ 593) framställda ljudlagen möter i Bu 
(gyru, kyti, Ottelin Cod. Bur. 2: 35), MELL (gyri, Olson 
MELL XVII), Birg. (gyrin, Sjöros Birg. gloss. under gera). 
— För de undersökta yngre medeltidsskrifterna synes denna 
ljudöfvergång vara främmande. 

§ 177. Öfvergången €>« frfr dentala kons. (p, l, n, r, 
s, t) möter med säkerhet endast i MELL (Olson MELL s. 
XVIII), troligen dock äfven i Bu del I (Ottelin Cod. Bur. 
2: 38 ff.); det är mycket ovisst, om spår af densamma kunna 
ses äfven i A (<skcenu? Olson Ög. ljudl. s. 63), M, C (§§ 70. 7, 
94. 3). — I de undersökta yngre skrifterna har jag ej funnit 
något ex. på denna ljudöfvergång. 

§ 178. Labialiseringen lu ;> yD efter kons. möter blott i 
C, H och Birg. (ofvan §§ 97, 130, Sjöros Birg. s. 175). Att 
företeelsen tillhört endast vissa trakter af det östg. språk¬ 
området, antydes möjligen äfven däraf, att af de undersökta 
yngre medeltidsskrifterna endast Jos. uppvisar den (byud(h), 
byudher, byudha, lyivdh, syivnda; däremot siw, flera ggr)1). 

§ 179. Svarabhaktivokalen tecknas på flera olika sätt, 
hvilka emellertid icke alla torde representera olika uttal. 
Det äldsta tillståndet föreligger säkerligen i den i N konse¬ 
kventa vokalharmoniska växlingen (§ 8 ofvan): vokalen är 
vid denna tid blott att anse som en r-ljudet tillkommande 
sonoritet, hvars klangfärg är beroende af den föregående staf- 
velsens vokal. Svaga spår af denna vokalharmoniska växling 
kvarstå i D, M, ja t. o. m. Bu *) och H. I dessa liksom i de 
öfriga hskr. möta emellertid såsom de normala sådana be¬ 
teckningar, som visa, att svarabhaktivokalen nu utvecklats till 
en mera själfständig vokal: i A och D så godt som konsekvent 
ce, i E, M, C, H och MELL normaliter e — i C och i synner¬ 
het i H dock äfven i —, i Bu och Birg. a (se §§ 28, 53, 74, 
99, Olson Ög. ljudl. s. 79, MELL s. XX, Ottelin Cod. Bur. 
2: 80 ff., Sjöros Birg. s. 170). Att det till Bu och Birg. in¬ 
skränkta a betecknar ett annat uttal än ce, e, i står väl utom 
tvifvel. Däremot år förhållandet mellan dessa sistnämnda 
inbördes oklart. A ena sidan kunde den omständigheten, 

*) Jos. har denna labialisering ofta äfven frfr 0: myel, fyel, 
skyel(len) sy00na. 

*) I Bu o äfven efter guttural kons. (se Kock Arkiv 18: 168). 
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att i förekommer först i C och H — mest i den senare, 
den yngsta af alla hskr. —, sammanställd därmed, att de un¬ 
dersökta yngre medeltidstexterna så godt som konsekvent 
teckna i, ytterst sällan e, aldrig ce, tala för, att svarabhakti- 
vokalen småningom, åtm. i vissa trakter, utvecklat sig till ett 
allt slutnare ljud. Å andra sidan bör äfven den möjligheten 
tagas i betraktande, att beteckningarna ce, e, i äro olika försök 
att återge den väl ännu rätt sväfvande kvaliteten hos vokalen, 
hvarvid måhända också olika skrifseder hos olika »skolor» 
komma till synes. — Jfr äfven Kock Ljudl. 293 ff. 

§ 180. Med afseende på växlingen at we (e) i ändelser 
låta sig hsknna uppdela i 3 grupper. Till den första höra 
N, M, H och Birg., i hvilka endast a användes (§§ 9, 75, 
133. I)1); till den andra höra A, C och Bu, i hvilka endast 
ett ringa antal fall med ce och e förekomma (§ 100 ofvan, 
Olson Ög. ljudl. s. 80 f., Ottelin Cod. Bur. 2: 57 ff.); till den 
tredje höra D, E och MELL med ett jämförelsevis stort antal 
former med ce i åndelsen, i MELL äfven några med e (§§ 29.1, 
54 ofvan, Olson MELL s. XX). Det synes mig otvifvelaktigt, 
att den sista gruppen representerar dialekter, i hvilka a i 
ändelser börjat öfvergå till ce (>e); i D och E har öfver- 
gången emellertid tillsvidare inträdt blott i stafvelse med le- 
vissimus *) eller svag levis, i MELL gör sig en vokalharmonisk 
tendens gällande, i det att öfvergången möter betydligt oftare 
efter ce i föreg. stafvelse än eljest Däremot är det ovisst, 
huru den andra gruppen af våra texter skall bedömas. De 
fåtaliga ex. på ce eller e i dessa texter kunna fattas som 
bevis på en ännu endast i ringa mån genomförd öfvergång 
a>ce (e), men de kunna äfven (med Ottelin a. st.) förklaras 
genom dialektblandning (t. ex. såsom kvarstående från äldre 
original på annan dialekt). — I de mod. östg. dialekterna har 
som bekant på stora områden åndelse-a blifvit a el. & (om 
gränserna för dessa områden se Hoppe Judbeteckn., Noreen 
Vårt spr. 1: 105 f.). Jag håller det för troligt, att det år denna 

1) Några fall af e i M och H förklaras nåml. på annat sätt 
än genom öfvergång a > (ce >) e (se ofvan a. st). 

*) Ex. med ce eller e för a i levissimusstafvelse borde kanske 
strängt taget frånråknas, då genom dessa måhända endast den i 
y. fsv. vanliga öfverg. a>« i denna ställning antydes (jfr not 1 
s. GXXX). 

IX 
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företeelse i sin börjande utveckling som vi möta i de ofvan- 
nfimnda 1300-talstexterna (jfr nedan § 200). Häremot strider 
icke, att i de af mig undersökta yngre medeltidsskrifterna 
ce 1. e — frånsedt den i y. fsv. allmänna öfvergången a>e 
i levissimusstafvelse *) — mycket sällan möter i st. f. a*); jfr 
nedan § 197. 

§ 181. I fråga om växlingen i i e i ändelser kunna bland 
våra texter till en böljan urskiljas två grupper: å ena sidan 
D, E, A, MELL och Birg., i hvilka väsentligen den ofull¬ 
ständiga balansen tillämpas (se §§ 30, 55 ofvan, Olson Ög. 
ljudl. s. 82 ff., MELL s. XXI, Sjöros Birg. s. 164 f.); å andra 
sidan M, C och Bu, i hvilka väsentligen den fullständiga 
balansen råder (se §§ 76, 101 ofvan, Ottelin Cod. Bur. 2: 65 
fiF.). Emellan båda stå N och H, i hvilkas språk en öfver- 
gång från ofullständig till fullständig balans synes vara på 
väg att genomföras (§§ 10, 134 ofvan). Äfven i D, A och sår- 
skildt i MELL och Birg. förekomma emellertid ex. på öfver¬ 
gången i>e äfven i sluten stafvelse, under det omvändt i 
M, C och Bu i sluten stafvelse stundom står i. Vid den väx¬ 
ling i: e, som sålunda mer eller mindre föreligger i alla hskr., 
visar det sig, att e föredrages framför ett följande r eller n, 
i frfr ett följande s eller t samt efter föreg. palatal(iserande) 
kons. och efter ett i i föreg. stafvelse*). — Å anåra sidan 
föreligga i D, A, M, MELL och Bu ex. som synas visa, att ej 
ens i öppen stafvelse ljudlagen fullt genomförts. Några för 
flera af dessa hskr. gemensamma undantag fordra special¬ 
förklaringar (se a. st.); i A råder en vokalharmonisk tendens 

•• 

vid genomförandet af öfverg. i>e (Olson Ög. ljudl. s. 90 f.); 
f. ö. spåras äfven här förkärlek för i i änd. efter palatal 
kons. och efter i i föreg. stafvelse *) (se ofvan anförda ställen). 

Särskilda fall utgöra best. artikeln samt afledningsändelser. 
Best. arts vokal är i A i i sluten stafvelse samt i öppen 

stafvelse som ej är ordets sista (Olson Ög. ljudl. s. 92); en lik¬ 
nande regel har möjligen tillämpats i E (§ 55. 2 ofvan). I de 

l) Se Kock Accentuierung s. 83 ff. och där cit. litt. Härpå 
särsk. många ex. i Jos. 

*) I MPI (på 30 s.): sighicende (5), sighiende, ahörende, liggi- 
cende, Icekceren, ellce, lustce; i Jos. (på 30 s.): manedhen, stener, alles. 

*) I Bu ha enl. Ottelin Cod. Bur. 2: 66 neutrala fa-stammar 
ofta i i ändeisen. Det bör kanske anmärkas, att de flesta ha i i 
stamstafvelsen. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagens 1300-talsfragment. 

öfriga hskr. — icke blott i dem som ha fullständig balans 
— har artikeln ofta1) eller vanligen e äfven i sluten staf- 
velse (och efter kort rotstafvelse). Till förklaring se Kock 
Ljudl. s. 288 ff. 

Bland afledningsändelserna visa -ing, -ind, -isk, -ist i alla 
texterna uteslutande i. I ånd. -ine är balansen genomförd i 
D, M, C; i A är denna ändelse icke underkastad balanslagen; 
i N och MELL växla i och e. I änd. -lik- växla i och e i M, 
C, Bu, Birg. och MELL (bäst genomförd år balansen i C, 
Bu och Birg.); i D, E, A och H är denna änd. icke under¬ 
kastad balanslagen. Endast i Bu växla -ilse: -else; eljest blott 
i i denna ånd. Jfr §§ 10, 30, 55, 76, 101, 134 ofvan, Olson 
MELL s. XXII, Ottelin Cod. Bur. 2: 68 ff. — Den största 
benägenheten för akcentreduktion och därmed följande öfver- 
gång i> e visa således M, C och Bu, hvilka äfven i öfrigt 
(se ofvan) ha e i änd. i största utsträckning. — 

Alla de undersökta yngre medeltidsskrifterna tillämpa 
den ofullständiga balansen eller visa sig tillhöra dial., som 
urspr. tillämpat densamma. Bäst genomförd är den i MPI 
(jfr Kock Ljudl. 258 ff., 270 ff.) *), som afviker från regeln 
endast därigenom, att i några få fall efter 1 å n g rotstafvelse e 
står i sluten stafvelse frfr n (uppen, halten, tcessen osv.) och 
i ännu färre frfr r (styrer, gömer). — I Stadga står däremot 
i sluten stafvelse efter lång rotstafvelse så godt som konse¬ 
kvent e frfr r (tidher, fel g her, vnder osv.) och ofta frfr n 
(thessen, engen, matten, endens osv.; dock efter palatal kons. 
vanl. i: engin, hulkin, tolkin etc.), frfr s blott 1 gg: dirffues. 
I denna text förekommer e äfven någon gång efter urspr. 
kort rotstafvelse frfr n: ger en (3), gerens (1) (latin, skulin 
etc. 8). — Betydligt konsekventare tillämpas regeln i Reg. 
salv., men äfven här förekommer stundom e efter lång rot¬ 
stafvelse i sluten stafv. frfr r (relativt oftare än i MPI): 
modher, synder, reether, wnder osv., sällan frfr n: gängen, 
wnnen, atgemen (på 30 s. blott 3 ex.), frfr s (på 30 s.) 1 gg: 

J) I Birg. dock blott i stycket »A» (Sjöros Birg. s. 166). I 
stycket B tillämpas vokalbalansen. 

*) Jag bortser här liksom rörande de öfriga skrifterna från 
vissa speciella undantag: fore (alla); himerike (MPI, Reg. salv.), 
skadelikin, gudhelikin o. d. (Reg salv.), nytteliken o. d. (MPI, Stadga), 
hvarom se Kock Ljudl. 258 ff., 270 ff., 345. 
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smittes. Äfven i denna hskr. står e någon gång efter urspr. 
kort rotstafvelse; frfr r i fadher (ofta), möjligen influeradt 
af modher, syster etc., frfr n blott i hafluen, komen (2 ex. 
på 30 s.); i öppen stafvelse 1 gg: gifue. — 1 Jos. slutligen 
står efter lång rotstafvelse e i sluten stafv. betydligt oftare 
ån i frfr r (modher, slcekther, wndher osv.), nästan konse¬ 
kvent frfr n (hwilken, tcessen, stridhen, fallen osv.; i blott i 
få fall, nästan alla efter palat. kons.: enghin, hwilkin, gangin 
o. d.), frfr s däremot sällan: synes, nwtes osv. (på 30 s. 6 ggr). 
I denna text står e frfr n och r vanligen äfven efter urspr. 
kort rotstafvelse: my ken, sig hen, komen, buren; fadher, sener, 
stcedher, offaer- etc. (dock vanl. offnir) och stundom (4 fall 
af 22 på 30 s.) äfven i öppen stafv.: same, sake, kome, gere. 
— Materialet synes vid jämförelse med de 1300-talstexter som 
tillämpa den ofullständiga balansen, visa en fortskridande ut¬ 
vidgning af e-ts användning frfr n och r efter lång rotstaf¬ 
velse och vidare en böljande — sannolikt i förbindelse med 
stafvelseförlängning stående — öfvergång i ;> e äfven efter 
kort rotstafv. frfr n och r och i öppen stafvelse. Dock in¬ 
tager Stadga här genom större frekvens af e i förstnämnda 
fall möjl. en dialektisk särställning. Frfr 5 och t är i ännu 
nästan enarådande i alla de undersökta yngre skrifterna. 

I best. art. ha alla de yngre skrifterna konsekvent e i 
dat. pl.: trämen, stiårnomen osv. (jfr Kock Ljudl. 289 f.). 
Eljest ha MPI, Stadga och Reg. salv. vanligen i i sluten staf¬ 
velse, endast mera undantagsvis e frfr n (solen, himelen, w&dh¬ 
enne etc. i MPI; koren, clostirsens osv. Stadga; armen, dom¬ 
aren, doren osv. i Reg. salv.),. Reg. salv. 1 gg frfr /: cenneth. 
I Jos. står däremot vanligen e; frfr n — med undantag af 
ånd. -inna: -enna, -inne: -enne och -ins: -ens med ett relativt 
stort antal i — nästan konsekvent: boken, dbadhen, ordhen, 
laghen, stadhen osv.; icke sällan äfven frfr t: landeth, repet, 
haftvet osv. — I öppen stafvelse spåras den för A ofvan (s. 
CXXX) nämnda regeln i vcerldina i MPI, brudhina i Reg. salv. 
I den förra texten synes eljest balansen tillämpas; i den senare 
står vanl. e äfv. efter kort rotstafv. (dorena 6 ggr). Jos. har 
öfverallt blott e: dj&dhenom, daghenom, flödena, sakena osv. 
— MPI, Stadga och Reg. salv. stå här närmast den stånd- 

•• 

punkt som intages af A (se ofvan). Äfven den större an¬ 
vändningen af e i Jos. kan bero blott på tidsskillnad, ehuru 
den naturligtvis också kan representera en dialektolikhet. 
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Afledningsändelserna -ilse, -ind, -ing, -isk, -ist visa i alla 
de yngre skrifterna blott i; i -lik är balansen blott rent undan¬ 
tagsvis tillämpad i MPI: verlzlek, enfallekhet. Med afseende 
på afledningsändelserna stå dessa skrifter således närmast 
A, D, E, H i 1300-talsgruppen. 

§ 182. Beträffande växlingen u: o i ändelser bilda A 
och E en grupp för sig, i det att i dessa u är bevaradt äfven 
efter lång rotstafvelse (§ 56 ofvan, Olson Ög. ljudl. s. 81 f.); 
de ytterst få undantagen i A förklaras sannol. genom dia¬ 
lektblandning. I alla de öfriga hskr. råder den fullständiga 
balansen *) (§§ 11, 31, 77,102,135 ofvan, Olson MELL s. XXII f., 
Ottelin Cod. Bur. 2: 61 ff.). Vid behandlingen af änd. -um 
visa sig dock skiljaktigheter: i N, M, C och H är -um för 
väntadt -om jämförelsevis sällsynt; i D är -um öfvervägande, 
i MELL så godt som konsekvent, i Birg. konsekvent genom- 
fördt; i Bu möter en utan tvifvel på dialektskillnad bero¬ 
ende olikhet mellan I och de öfriga delarna, i det att i I 
ofta, i II och III sällan -um står för -om *). 

I afledningsändelser råder — bortsedt från A och E (se 
ofvan) — rått stor vacklan ■). I -ugh: -ogh år balansregeln 
så godt som fullständigt genomförd i Bu och H; Birg. har 
däremot blott -ugh. I -ul: -ol följes balanslagen i Bu; i C 
och MELL står vanl. -ul äfven för väntadt -ol, under det att de 
öfriga hskr., i den mån ex. föreligga (D, M, H, Birg.) uppvisa 
blott -ul. Änd. -u/d (-ull) har endast denna form (D, A, M, 
MELL); -und har blott i H (1 gg af 18) sidoformen -ond; 
-ung förekommer med o blott i del I af Bu samt i MELL. 
Se ofvan cit. ställen. — 

Liksom flertalet af 1300-talsskrifterna tillämpa de under¬ 
sökta yngre skrifterna väsentligen vokalbalansen på u: o (om 
änd. -um; -om se dock nedan.) I Stadga och Jos. förekommer 
emellertid stundom o för väntadt u efter urspr. kort rot¬ 
stafvelse: samo, bazsstoffuo, coro (2), skulo (4), gamol (Stadga); 
skulo (2) samt konsekvent pret. pl. blifwo (6), gripo (1), stigho 

1) Frånsedt enskilda, delvis specialförklarade, undantag (se 
a. st.). 

*) Växlingen sum: som följer änd. -um: -om. I E, A 
MELL o. Birg. står konsekvent eller (A) så godt som konsekvent 
sum, i D vanl. sum, i C vanl. som, i N, M, H alltid och Bu med 
ett undantag som. 

B) Ex. saknas delvis i en eller flera af texterna. 
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(1) (Jos., 30 s.). Denna företeelse står sannol. i samband med 
böljande stafvelseförlängning *), hvilken att döma dåraf, att 
Reg. salv. som är yngre ån Stadga, saknar ex. på o för u, inträdt 
olika tidigt i olika dialekter. — Då alla dessa skrifter an¬ 
vända änd. -om betydligt oftare än -um åfven efter urspr. 
kort rotstafvelse — Jos. t. o. m. konsekvent —, så torde 
detta däremot åtm. väsentligen bero på analogiinverkan från 
ord med lång rotstafv. (jfr ofvan § 102). Sällan står om- 
vändt i MPI o. Reg. salv. (se Kock Ljudl. 212, 214) samt 
Stadga -um för väntadt -om. 

I afledningsänd. växlar u: o endast i -ugh: -ogh. Vä¬ 
sentligen tillämpas balansen. Dock har Stadga mot regeln 
gceldskyllugh, ferdugha, lydhugha, Reg. salv. idrugha, Jos. 
lydughe, rceddughe (flera ggr). Omvändt Reg. saliceffivoghe. 

§ 183. Växling 5 (gh): g. 
1. Ofverg. 5 > g frfr Ö (p) föreligger, ehuru genomförd 

i olika grad, i A, M, C, Bu och Birg. (§§ 79. 1, 104. 2 ofvan, 
Olson Ög. ljudl. s. 104, Ottelin Cod. Bur. 1: 74 f.. Sjöros 
Birg. s. 174), men saknas i N, H, MELL (§§ 12, 137. 1 ofvan, 
Olson MELL gloss. passim). I D och E saknas hithörande 
ex. Beträffande Bu bör anmärkas, att nästan alla ex. på 
öfvergången förekomma i del I, som härigenom liksom i 
flera andra fall visar inflytande från en dialekt eller dialekter, 
som äro främmande för de öfriga delarna. — I de under¬ 
sökta yngre medeltidsskrifterna är öfvergången, så vidt jag 
funnit, konsekvent genomförd. 

2. Frfr n är öfverg. 5 > g eller 3 konsekvent genom¬ 
förd i D och M och på få undantag när i C och Birg. (jfr 
§§ 33. 1, 79. 2, 104. 1 ofvan, Sjöros Birg. s. 174). I A och 
MELL kvarstår vanligen 5 (gh) frfr n, och att döma af de få 
ex. år detta konsekvent fallet i E och H (§§ 57, 137. 1 ofvan, 
Olson Ög. ljudl. s. 105, MELL s. XXIII). I Bu visar del I öf- 
vervägande g i denna ställning, i delarna II o. III år där¬ 
emot gh i majoritet (Ottelin Cod. Bur. 1: 84 ff.). — De un¬ 
dersökta yngre medeltidsskriflerna ha vanligen gn, dock 
möter ännu någon gång ghn (hughna MPI, wäghna (3) Reg. 
salv., wceghna, tileghna Jos.). 

3. Spår af en öfvergång 5 > g före och efter / och r 
visa sig i A, M, C, H, Bu och Birg. (§§ 79. 3, 104. 3, 137. 2 

*) Beträffande blifwo etc. jfr äfven Kock Ljudl. 190. 
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ofvan, Olson Ög. ljudl. s. 105 ff., Ottelin Cod. Bur. 1: 75 ff., 
Sjöros Birg. s. 174). — Ex. som tyda på en dylik öfverg. 
förekomma sparsamt äfven i MPI (helgra, helgilse, felgiande, 
hjoglikin), Reg. salv. (hcelga, hcelge etc., hcelgona, i denna ord¬ 
grupp nästan alltid, eljest sällan: morgnenom, hsgra) och 
Jos. (haglet, nwgloth, nwgladh; bcergen, boergit (2), bcergas, 
morgon)1). 

4. En särställning i fråga om växlingen 5 (gh): g intaga 
M och C genom sin i stor utsträckning genomförda öfver- 
gång 5 > g frfr kons. öfverhufvud samt i relativt oakc. 
ställning, särsk. i slutljud (§§ 79. 3, 104. 3 ofvan). Af öfver- 
gången i svagtonig ställning föreligga dock spår äfven i A, 
H, Bu (ofvan 3 cit. ställen). — Den sistnämnda öfvergången 
föreligger äfven i Reg. salv. (hcelogare, rceddoga, almoge, 
windetga, aldrig osv. c. 20 ggr: liknande former med gh c. 
65 ggr) och Jos. (lyduge, honliga almogen osv. c. 40 ggr: lik¬ 
nande former med gh c. 60 ggr*)), dock ej, efter hvad det 
synes, oftare i slutljud än i inljud. 

§ 184. Affrikation af g och k frfr palatal vokal beteck¬ 
nas i det hela sparsamt i de här i fråga varande texterna. 
Vid g betecknas den frfr ce öfvervågande blott i E och C, i 
N, M, Bu däremot blott i enstaka fall, i A, D, H, MELL och 
Birg. alls icke. Vid k (sk) föreligger frfr ce beteckning af 
affrikata blott i relativt få fall i C, Bu och Birg., under det 
att N, D, A, M, H och MELL ha uteslutande kce- (skce-). Vid 
g har blott C (i 3 fall af 8) beteckning af affrikata frfr b9); 
de öfriga hskr. ha blott gB-. Vid k föreligger icke i någon 
hskr. beteckning af affrikata frfr b •). Jfr §§ 13, 59, 80,106.1, 
139. 1 ofvan, Ottelin Cod. Bur. 1: 93 f., Sjöros Birg. s. 175. — 
Man har säkerligen icke rätt att tro, att affrikation förelegat 
blott i de fall, där den år betecknad (för Birg. visas affri- 
kationen däraf, att äfvén brytningsdiftongen ice efter g o. k 

*) Jag bortser här från meglikare, om eg lig it (MPI), regla: 
reghla (Stadga, Reg. salv.), då dessa ord möjl. inlånats med g och först 
genom ljudsubstitution i fsv. fått 5 (gh). 

*) Då i denna hskr. -ligin, -liga osv. är vanligare än -lighin, 
-ligha etc. (c. 25: 10), beror detta möjligen därpå, att g här är 
mellanstadiet i utvecklingen k> 5 (gh). I så fall böra dessa 
former frånräknas ofvan. 

*) Jag bortser från 0 c au, då här möjligen affrikation ej 
inträdt Jfr Kock Ljudl. 54 ff., 544 ff., Ljudhist. 2: 260. 
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(sk) skrifves ce, Sjöros a. st; möjligen böra på detta sått för¬ 
klaras äfven -gceldh(et) 4 ggr i H, jfr dock ofvan § 125. 5; jfr 
äfven § 138. 2). Detta blir så mycket troligare, som i de 
undersökta yngre medeltidsskrifterna affrikationen aldrig 
betecknas; här bevisas den emellertid af samma skrifsed 
beträffande brytningsdiftongen ice, som nyss anmärkts för 
Birg. F. ö. kan jämföras äfven vårt nuvarande riksspråks 
vanliga ortografi i dessa fall (gäst, göra, kär, köra; gäld, 
gärna, skäl osv.). — Emellertid kan möjligen af de förelig¬ 
gande skrifningarnas frekvens i 1300-talstexterna slutas, att 
affrikationen inträdt tidigare i vissa dialekter än i andra och 
att den inträdt tidigare frfr ce än frfr e, tidigare vid g än vid 
k, i det att nämligen en konservativ stafning lättast bibehölls 
i sådana fall, där öfvergången inträdt relativt sent, sedan en 
fastare tradition för stafningen böljat utbilda sig. Jfr äfven 
Kock Ljudhist. 2: 366. 

§ 185. Utveckling af i mellan h eller dental kons. och 
ce (hicEngia, ticelia o. d.) spåras endast i D, C och H (§§ 35 
106. 2, 139. 3 ofvan). För de öfriga texterna liksom för de 
undersökta yngre skrifterna synes denna företeelse vara all¬ 
deles främmande. 

§ 186. Hiatusfyllande i eller j efter e (feia, seia o. d.) 
möter blott i A och Bu (Olson Ög. ljudl. 114, Ottelin Cod. 
Bur. 1: 95), efter i i Bu och H (Ottelin a. st., § 137. 3 ofvan). 
— I de undersökta yngre medeltidsskrifterna har jag icke 
funnit denna företeelse. 

§ 187. Öfvergången fs > ps är icke säkert styrkt för 
någon af 1300-talstexterna. Beträffande kcepsir i A, gulveps 
i Bu se Olson Ög. ljudl. s. 126, Ottelin Cod. Bur. 1:109. Det 
enstaka lups(epe) »lofsed» i M och C står på samma ställe i 
lagtexten (ES § 15: 5) och synes vara öfvertaget från ett äldre 
original, möjligen genom missförstånd, i det att lups fattats 
som gen. af »lopp» (jfr att M på ett annat ställe i samma 
flock har Lecpes ep för lufs ep; se textafd. nedan s. 16 r. 3). 
Emellertid visar detta »äldre originals» lups liksom nepsis, 
nepst i Stadga, att öfvergången dock funnits i vissa östg. dial. 

§ 188. Öfvergången ft ;> pt är i allmänhet genomförd 
utom i sådana fall, där besläktade former med v i stammen 
inverkat hindrande eller fördröjande på företeelsen (se §§ 
15, 81. 2, 110. 2, 143 ofvan, Olson Ög. ljudl. 123 ff., Ottelin Cod. 
Bur. 1: 108 f.. Sjöros Birg. s. 177). Dock äro förhållandena 
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något olika i olika texter. I N, D, E och H år öfvergången 
med de nämnda undantagen fullt genomförd, under det att 
i A, M, C, Bu och MELL (beträffande ordet »efter» åfven 
Birg.) växling äger rum mellan fl och pt åfven i sådana fall, 
där besläktade former med v ej kunnat inverka. Denna för¬ 
delning tyder på dialektiska olikheter i tiden för ljudöfver- 
gångens genomförande. Af särskildt intresse är, att undan¬ 
tagen med fl för pt i M, Bu och Birg. uteslutande utgöras 
af relativt oakc. ord eller sammansättningsleder (M: cefler, 
Bu: cefter, brullspes afton, kyndelsmcesso afton, Birg.: cefté), 
och att bland undantagen i A, C och MELL dylika former 
intaga ett betydande rum (se § 110. 2, Olson Ög. ljudl. 123 
ff.*) ). Detta synes mig näml. visa, att (jfr Olson Og. ljudl. 
a. st.) i vissa östg. dialekter under 1300-talet öfvergången 
ft>pt icke inträdt i relativt oakcentuerad stafvelse eller där 
inträdt senare än i andra fall. — Af de undersökta yngre me- 
deltidsskrifterna visar MPI konsekvent och Stadga så godt 
som konsekvent öfvergången ft>pt genomförd (i den senare 
blott såsom undantag offla (2)). Då de yngre Reg. salv. och 
Jos. oftare ha fl, beror detta utan tvifvel därpå, att i dem 
den yngre öfvergången pt>fl börjat inträda. 

§ 189. Spår af öfvergång ö ;> t i svagtonig ställning i 
slutljud möta i A samt del I af Bu (Olson Ög. ljudl. s. 129, 
Ottelin Cod. Bur. 1:114 f.). — Denna öfvergång år vanlig i MPI 
(hugnat sbst, blandat f. sg., skapat n. pl. osv.) och Reg. salv. 
(klcedebonat, beriat f. sg., afflat n. pl. osv.) och spåras åfven 
i Stadga (n. pl. antwardhat) och Jos. (f. sg. bcerghaf). Om- 
vändt förekommer öfverg. t>6 i samma ställning sällsynt i 
MPI (ypidh, forfaridh, nwnstridh), Stadga (cetidh, annad) och 
Reg. (samwidh), oftare i Jos. (ferrmanadh, taladh, fanstridh 
osv.). Då härmed jämföres, att Lex. Linc. och Brasck Fil. 
prod. konsekvent (eller så godt som konsekvent) använda 
sådana former som m. och f. sg. afsöndrat, förachtat, åhrat, 
sinnat, narrat osv. *), sbst. hugnat, beklådnat, månadt osv., och 

*) I MELL är cefte(r) vanligare än cepte(r), under det eljest 
fl for väntadt pt är mycket sällsynt (frånsedt gift, gifta, giftoman 
etc., hvarom jfr Olson Ög. ljudl. a. st.). 

*) Genom analogi från dylika åfven m. och f. sg. giordt, bråndt, 
sprijdt, bönhördt, lagdt, hengdt, såndt osv. (Lex. Linc. sällan, oftare 
hos Brasck och Messenius). 
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dylika former åro vanliga fifven i Messenius’ Signild och 
Blancka-Märeta, under det omvåndt Laur. Petri Tröstbok myc¬ 
ket ofta skrifver annadh, haffvedh, sup. kastadh, forlatedh 
osv. — ytterst sällan p. pf. m. och f. begrundat o. d. —, synes 
man böra sluta, att de båda öfvergångarna {Ö > t och / > 6) 
tillhört olika östgötska dialekter och först genom dialekt¬ 
blandning delvis sammanträffat i de nämnda medeltidsskrif- 
terna. 

§ 190. Spår af förlängning af kons. efter n, % r (jfr 
Kock Skand. Archiv 1: 54) möta i C och Bu (§ 115. 2 b, Otte- 
lin Cod. Bur. 1: 125), mindre säkert i A (Olson Ög. ljudl. 
s. 155). — Mycket ovisst är vål, om ett enstaka ex. som taenkki- 
andhe MPI hör hit. 

§ 191. Beträffande inskott af p mellan m och n, m och 
t, kunna till en böljan bland hskr. afskiljas två grupper: 
å ena sidan N, D, M, C och Birg., i hvilka inskott alldeles 
saknas (§§ 17, 43, 86. 2, 116 ofvan), å andra sidan E och H, 
i hvilka det är konsekvent genomfördt (§§ 64,148 ofvan). De 
återstående texterna, A, Bu och MELL, stå närmare den förra 
gruppen, i det att i dessa inskottet år sällsynt eller åtm. 
mindre vanligt (Olson Ög. ljudl. s. 125, MELL s. XXV, Ottelin 
Cod. Bur. 1: 109). I A saknas det alldeles mellan m och n. 
Efter all sannolikhet föreligga här icke blott olika skrifseder. 
Växlingen i A, Bu och MELL kan förklaras genom dialekt¬ 
blandning eller möjligen därigenom, att dessa hskr. repre¬ 
sentera dialekter, i hvilka inskottet senare intrådt och blott 
delvis hunnit genomföras. Sårsk. för Bu år den förra för¬ 
klaringen att föredraga på grund af det sätt, på hvilket for¬ 
merna med p-inskott äro fördelade på hskr. (Ottelin a. st.). 
— 1 de undersökta yngre medeltidsskrifterna är p-inskott i 
båda dessa ställningar så godt som konsekvent genomfördt 
(undantagsvis dock i MPI: fcemta, fcemtighi). Hår kan möj¬ 
ligen också förtjäna att anmärkas, att Messenius Signild och 
Blancka-Märeta samt Lex. Linc. mycket regelbundet använda 
mpn, mpt (nampn, hämpnas, fampn, fulkompna; sampt, håmpt, 
jämpt, skåmpt etc.), och att Brasck Fil. prod. äfvenledes van¬ 
ligen använder dessa skrifningar, under det att p-inskott är 
mindre regelbundet hos Laur. Petri Tröstbok. Möjligen kan 
man näml. ha rätt att häri se en fortvaro af den dialekt¬ 
skillnad som 1300-talstexterna visa. 

Mellan m och d förekommer p-inskott i E i det enda 
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förek. ex. (ncempd), vanligen i H (ncempd, dbampdh; undantag 
dock alltid: samqucemdh, tilqucemdh), sällan i MELL (ncempd, 
ncempde etc., stcempdé), 1 gg i Bu (ncempdan); se ofvan cit 
ställen. Att äfven i denna ställning inskottet är ljudlagsenligt 
åtm. i vissa bygder (annorlunda Noreen Altschw. Gr. § 332, 
anm. 2), synes mig framgå af sådana former som qivåmpd, 
afksmpd (Söderwall Ordbok), i hvilka inga besläktade for¬ 
mer med mpn eller mpt kunnat utöfva påverkan. Då emel¬ 
lertid detta inskott synes vara mindre vanligt i 1300-talstex- 
terna, liksom det är mera oregelbundet genomfördt i de un¬ 
dersökta yngre medeltidsskrifterna *), och intet för ljudlags- 
enligheten bevisande ex. föreligger, så är det möjligt, att 
p i de ofvan anförda fallen beror på analogi från närstå¬ 
ende former med mpn eller mpt. 

§ 192. Bortfall af kons. 
1. Bortfall af S (p) i slutljud efter 5 (gh) möter med 

säkerhet blott i Bu och Birg. (Ottelin Cod. Bur. 1:156, Sjöros 
Birg. s. 153 f.); beträffande A jfr dock Olson Ög. ljudl. s. 162. 
— I de undersökta yngre skrifterna har jag ej funnit denna 
företeelse *). 

2. Likaledes blott i Bu och Birg. spåras bortfall af Ö 
(P) frfr i (priia, Priio Bu, Ottelin Cod. Bur. 1: 156; i Birg. 
antydt genom omvända skrifningar: vpnyPia, byrPiaPe, Sjöros 
Birg. s. 157). — I mod. östg. dial. synes 6 i denna ställning 
allmänt ha fallit (jfr Hesselman De korta vok. i och y s. 116 
ff., under midia, smidia, stydia »ljustra», tridie, vidia »vidja», 
vidia »skinnar-vidja»). 

3. Svaga spår af bortfall af t efter guttural kons. möta 
i A, H och Bu (§ 149. 2 ofvan, Olson Ög. ljudl. s. 163, Ottelin 
Cod. Bur. 1: 143). I de undersökta yngre medeltidsskrifterna 
har jag funnit (sällsynta) spår håraf endast i MPI (Icekceren, 
reghom, sighce). — Företeelsen år i nysv. tid allmän i de östg. 
dial.») 

*) I MPI synes det saknas (tilqwåmd flera ggr); Stadga: for- 
nempda (2 ggr), andra ex. på förbind, md saknas; Reg. salv.: for- 
nasmpda (5), men demdir (1), samqwctmdin (2); Jos.: forncempda (1), 
men demdher (1). 

*) Blott skrif- eller tryckfel ar väl ett enstaka dygh Brasck 
Fil. prod. (Hansellis saml. XXII, s. 6). 

*) Liksom i de götiska dial. öfverhnfvud (se Hesselman Svea¬ 
målen s. 65). 
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4. Öfvergång af -ing, -ung genom dissimilation till -ig, 
-Ug kan konstateras blott för A, Bu och Birg. (Olson Ög. 
ljudl. s. 164 f., Ottelin Cod. Bur. 1: 89 f., Sjöros Birg. s. 169). 
Den möter icke i de undersökta yngre medeltidsskrifterna, 
liksom den, såvidt jag vet, fir främmande för de mod. östg. 
dial.1). 

§ 193. Såsom tillägg till §§ 172—192 kan möjligen för¬ 
tjäna att anmärkas följande rörande de växlande formerna 
af några enskilda ord i de olika hskr. 

1. Konj. »att» har uteslutande formen oet i N, E, M, så 
godt som uteslutande åfven i C och MELL (jfr §§ 4. 1, 49, 
70. 2, 94. 1 e, Olson MELL s. XVII); däremot endast at i 
A, D, H, Bu och med ett undantag i Birg. (jfr Sjöros Birg. 
gloss.). — I de undersökta yngre medeltidsskrifterna före¬ 
kommer blott at. 

2. Förekomsten af ce och i i rotstafvelsen af verbet 
»gifva» fördelar sig på följande sått: i N, H, Bu, Birg. och 
MELL möta uteslutande former med i (§ 2. 2, 122. 3, Ottelin 
Cod. Bur. 2: 16 och registret, Olson MELL gloss.. Sjöros 
Birg. gloss.); i A, D, E, C växla ce och i — i A dock blott 
en form med ce mot en mängd /-former — (jfr § 21. 2, 47. 3, 
92. 1 ofvan, Olson Ög. ljudl. s. 33); i M anträffas blott ae-for- 
mer (§ 70. 4 ofvan ). Liknande år fördelningen af ce- och i- 
former af verbet »säga»: i N, E, H, Bu, Birg. och MELL 
förekomma uteslutande former med i i rotstafvelsen (se § 
2. 3, 47. 2, 122. 2 ofvan, Ottelin Cod. Bur. 2: 17, Olson MELL 
gloss.. Sjöros Birg. gloss.); i A, D och C växla i och ce (§ 21. 
3, 91. 2 ofvan, Olson Ög. ljudl. s. 31); i M möta blott ce-for- 
mer (§ 70. 4 ofvan). — De yngre medeltidsskrifterna ha ute¬ 
slutande i i »gifva» och med ett undantag, tilscegher i Stadga, 
åfven i »säga». Då de mod. östg. dial. emellertid liksom vårt 
riksspr. synas ha uteslutande ä (eller därur utvecklade ljud) 
i det senare ordet, visar väl detta, att ce-formerna under 
1400-talet ingalunda undanträngts i alla eller ens de flesta 
trakter af det östg. dialektområdet. 

3. I dat. sg. m. »honom» fördela sig den u-omljudda 
och den icke omljudda formen på följande sätt: D, Birg. 
och MELL ha honom (-um) (ofvan § 22. 3, Olson MELL 

*) Ett ytterst osäkert ex. från ä. nysv. tid är väl förmanigh 
L. Petri Tröstbok s. XIX a. 
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gloss., Sjöros Birg. gloss.); N, A, M, C, H och Bu ha hanom 
(-tim) (ofvan § 1. 2, 66. 2, 92.5,120. 2, Ottelin Cod. Bur. 2:134). 
Denna dialektskillnad år märkbar åfven i de undersökta 
yngre medeltidsskrifterna: i MPI och Jos. år honom den 
enda formen, i Reg. salv. står vanligen hanom (på 30 s. 7 
ggr mot honom 1 gg). 

4. Fördelningen af former med och utan u-omljud i 
stamstafvelsen af »någon» är följande: uteslutande a-former 
(nakuar etc.) ha M och C (§ 66. 2, 89. 1 ofvan), så godt som 
uteslutande a-former åfven A och MELL (se Olson Ög. ljudi. 
s. 46, MELL s. XVI), öfvervågande a-former H (ofvan § 123. 3); 
däremot har Birg. alltid och Bu med ett undantag o-former 
(nokor etc.); se Sjöros Birg. gloss. och Ottelin Cod. Bur. 
2: 140. I N, D och E saknas ex. Äfven här framträder 
dialektskillnaden ännu i de undersökta yngre medeltids¬ 
skrifterna, i det Reg. salv. och Jos. ha uteslutande a-former, 
Stadga endast o-former, under det i MPI växling äger rum 
(på 30 s. nakar etc. 5, nokor etc. 10 ggr). 

5. Det negerande prefixet «o-» har uteslutande formen 
o- i N, D, E, M, C, H; i A samt Bu, Birg. och MELL växla 
o- och u-, ehuru u- i alla år relativt sällsynt (jfr Olson Ög. 
ljudl. s. 45, MELL s. XVI, Ottelin Cod. Bur. 2: 19 f., Sjöros 
Birg. s. 168). Af de yngre skrifterna att döma har u- under 
1300-talets lopp helt dött ut. 

§ 194. Jag sammanför slutligen några företeelser som 
hvar för sig möta blott i en af våra hskr. 

1. Endast i D möter /-ljud i stamstafv. af »fyra»: fira 
(1 gg: fiure 1); § 21. 5 ofvan. 

2. Blott i M förekommer med brytning ordet hicrr 
»hår» (§ 72. 1 ofvan). Jämföras bör emellertid (se a. st.) 
samma form i Söderköpingsrätten. 

3. Blott i C anträffas: 
a) o i stamstafvelsen af verbet »hugga» (hogga, hogger 

etc.) konsekvent; se § 92. 2. 
b) öfverg. y > 0 frfr gg i hsgge ? (1 gg); se § 95. 2. 
Ingen af dessa företeelser har påträffats i de undersökta 

yngre medeltidsskrifterna. Såvidt jag kunnat finna, äro de 
främmande åfven för de mod. dial. 

4. Endast i Bu möta följande ljudöfvergångar: 
a) t > <S i sluten stafvelse frfr rfi, rv, rk, kakum. / och 

supradentalt n (Ottelin Cod. Bur. 2: 6 ff.). Af de ofvan s. CXI 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötatagens 1300-tals fragment. 

not 4 nämnda fallen af e, uppkommet af äldre r, i Reg. salv. 
o.. Jos. böra möjligen härmed jämföras: wen, owen (Reg. 
salv.), venstra (Jos.). Frfr kakum. / -J- kons. och r -f- kons. sy¬ 
nas de mod. östg. dialekterna allmänt ha e; beträffande 
ställningen frfr enkelt kakum. I eller supradentalt n låter 
sig denna öfvergång numera icke skilja från den allmänna 
öfvergången X> e frfr enkel kons. Se Hesselman De korta 
vokalerna i och y passim. Att döma af det från fsv. före¬ 
liggande materialet har öfvergången i > e skett tidigare i de 
nämnda ställningarna än i andra, men ännu under medel¬ 
tiden blott i vissa trakter af det östg. dialektområdet 

b) 0 > y frfr ng, g, k (Ottelin, a. arb. 2: 35). 
c) e :> cb frfr i hiatus utvecklad t i; öfvergången före¬ 

kommer emellertid blott i del I (a. arb. 2: 41). 
d) iu :> i<5 frfr u-ljud (lioft, liouare); åfven denna före¬ 

teelse tillhör blott del I (a. arb. 2: 54). 
e) inskott af o i hiatus efter 3 (boua, brouapar); a. 

arb. 1: 118. 
Ingen af de under b—e anförda företeelserna har an¬ 

träffats i de undersökta yngre medeltidsskrifterna. 
5. Blott i MGLL anträffas följ. ljudöfvergångar: 

a) ä > c efter palatal kons. (k), Olson MELL s. XIII. 
Det bör kanske jämföras, att MPI några ggr skrifver kerlek, 
en form som förekommer åfven 1 gg i Stadga; möjl. bör äfven 
jämföras kier, kerlech flerst. hos L. Petri Tröstbok. 

b) u ;> o frfr nasal kons. (a. arb. s. XV). Af de un¬ 
dersökta yngre medeltidsskrifterna har Jos. några sällsynta 
ex. härpå: ofivirwonnen, ofivirivoiuiit, fernompstoghir (men 
vanl. fivnnen, tvunnen, kwnne osv.). — I de mod. dial. synes 
denna öfvergång i allmänhet ej finnas; ett undantag utgör 
dock åtm. somligstädes rompa »rumpa» (t. ex. Grundtvig Tjust 
s. 19; Vesterlösa, Vifolka o. Gullbergs hd, enl. Danell). Möjl. 
bör härmed jämföras Lex. Linc.: muserompa, råfwarompa, 
hästarompa (Kock Ljudhist. 2: 195). 

Sammanfattande anmärkningar. 

§ 195. Beträffande de under A och B (§§ 152—171) be¬ 
handlade företeelserna knyter sig det hufvudsakliga intresset 
till frågan, i hvilka fall ljudförhållandena i de mod. östg. 
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dialekterna öfverensstämma med de i 1300-talstexterna före¬ 
liggande, resp. utgöra en utveckling af de tendenser som 
visa sig i 1300-tals- och de yngre medeltidstexterna, eller 
m. a. o., i hvilka fall de mod. östg. dialekternas ljudförhål¬ 
landen kunna anses utgöra en direkt fortsättning af medel¬ 
tidens östgötska språk. 

1. En sammanfattning af de citerade §§ visar, att en 
sådan direkt öfverensstämmelse eller utveckling föreligger 
i fråga om de allra flesta berörda företeelserna, nämligen: 1) 
det redan i 1300-talstexterna så godt som fullständiga genom¬ 
förandet af a i verbet vara *) (§ 152); 2) utträngandet af a- 
brutna former af typen bioera, miceta (§ 154); 3) utdöendet (i 
allmänhet) af de //-omljudda formerna: dyr, hcera osv. (§ 156); 
4) utträngandet (redan före 1400) af i-omljudda former af 
starka verb — med undantag af det i yngre 1300-talstexter 
och senare medeltidstexter vanliga låta (låter etc.) (§ 157); 
5) öfverg. 1. e, hvaraf spår förekomma i de yngsta me¬ 
deltidstexterna (§ 160 med not 2,194. 4 a); 6) växlingen af u och 
däraf genom a-omljud uppkommet Ö (§ 161); 7) öfverg. u>ö 
frfr rp och rt (före c. 1400), frfr kakum. /-{-kons. (före c. 
1500) (§ 162); 8) öfverg. y >0 enligt de af Kock Arkiv 9: 50 
flf. framställda reglerna — undantagandes frfr rp och delvis 
rk (§ 163); 9) öfverg. iå > iöé och iä > ice, väsentligen före c. 
1400 (§ 164); 10) öfverg. io>w, före medeltidens slut (§ 166); 
11) öfverg. ghi > j (§ 168); 12) förlängning frfr i, n, r (i ord 
som sitta, vittna, båttre o. d.) (§ 169); 13) //-bortfallet (§ 170); 
14) användandet af vissa enskilda former: a) för(e), över i 
likhet med de yngsta medeltidsskrifterna (§ 171. 1); b) van¬ 
ligen äga (äger etc.) i likhet med de yngre 1300-tals och de 
senare medeltidstexterna (§ 171. 2); c) göra i likhet med de 
samma (§ 171. 3). 

Den frågan kan emellertid hår uppstå, huruvida i alla 
dessa fall utvecklingen försiggått spontant inom de östg. 
dialekterna själfva eller möjligen i vissa fall beror på infly¬ 
tande från annat håll. Det senare kan i några fall med 
skäl misstänkas vara händelsen. Så talar en jämförelse 
med de nygutn. brutna formerna bjera, jeta o. d. (Kock 
Arkiv 17: 176 och där cit. litt.) väl i någon mån för att den 
för östgötskan och gutniskan urspr. gemensamma a-bryt- 

*) Varpa känner jag ej från mod. dial. 
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ningen i dylika fall på östgötskt område undanträngts åtm. 
delvis genom inflytande från andra fastlandsdial., under det 
att det mera isolerade Gottland bibehållit de urspr. for¬ 
merna. Det samma gäller i viss mån om växlingen ti: 8 i 
starastafvelser (§ 161). De äldre östg. skrifterna stå här ge¬ 
nom sin stora användning af ti mycket nära forngutn. (om 
forngutniskans förhållanden i denna punkt jfr Söderberg 
Fgutn. ljudl. s. 15 ff., Kock Ljudhist. 2: 105 ff.). Nygutniskan 
har med få undantag i hithörande ord ännu ti eller därur 
utvecklade ljud (jfr Noreen Fåröm. § 117, 118, 145), under 
det att de östg. dial. från och med senare hälften af 1300- 
talet i allt större utsträckning börjat använda o. Inflytande 
från andra fsv. dialekter blir så mycket troligare, om, så¬ 
som materialet ofvan — särskildt bibehållandet af u i perf. 
part. af de starka verben — synes antyda, det i fråga om ställ¬ 
ningen frfr enkel kons. icke föreligger en ljudlagsenlig utveck¬ 
ling u> o, utan analogiskt införande af det senare; ty i så¬ 
dan händelse vore det mycket påfallande, att de sidoformer 
med o, som då måste förutsättas såsom sedan gammalt be¬ 
fintliga åtm. i några östg. dialekter, alls icke förekomma i 
de äldre texterna, utan först sent börja uppträda. Ett 
liknande resonnemang som det sista beträffande de i de 
äldre 1300-talstexterna allenarådande firi och iui(r) gör det 
i någon mån osannolikt, att de yngre texternas fyri ;> fere, 
yfir > Bfwer, de mod. dialekternas ferr(e), Bver äro urspr. 
östg. former. — Möjligheten i alla dessa fall, att gamla 
sidoformer — delvis då i dial. som alls icke äro represen¬ 
terade i de äldre 1300-talstexterna — funnits och senare fått 
allmän utbredning, kan dock naturligtvis ej förnekas. 

2. I några fall har emellertid en i 1300-talets (och 
delvis i den senare medeltidens) språk befintlig tendens till 
ljudutveckling icke fortsatts fram till de mod. dialekterna, 
nämligen: 1) öfverg. i vissa ställningar (§ 153); 2) den 
härmed delvis parallella öfverg. ice > ie (§ 165); 3) öfverg. 
till io i vissa fall af genom den speciellt östnord. bryt¬ 
ningen uppkommet iu (§ 155) och 4) kons.-förkortning enl. 
den af Noreen Om lång vokal etc. framställda regeln (§ 159). 
Att utvecklingen hår afbrutits genom inflytande från andra 
dial., år ju frestande att antaga, men intet särskildt talar 
härför, om ej beträffande öfverg. iu > io, om denna nåml. 
varit allmänt genomförd på hela området, hvilket trots 
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1300-talstexternas enhetliga vittnesbörd naturligtvis ej ftr 
fullt säkert. 

3. 1 alla de ofvan uppräknade punkterna utom rörande 
il-bortfallet (§ 170), bibehållande af ä i stamstafv. af verbet 
’låta’ (§ 157) samt uteblifvande af öfverg. y > b frfr rp (rd), 
öfverensstämma de mod. östg. dial. väsentligen med v&rt 
nuv. riksspråk. I de fall, då inflytande från utomöstgötskt 
håll satts i fråga, kunde därför ha sagts: »inflytande från 
riksspr.», om därmed menas de dial., som i resp. fall ligga 
till grund för vårt nuvarande riksspr. Om ett litterärt 
riksspråksinflytande eller ett inflytande från det talade riks¬ 
språket kan det däremot af flera skäl först i senaste tid 
vara tal, hvarför ett sådant för de allra flesta af de hår be¬ 
rörda företeelserna, hvilka som ofvan visats ha sina rötter i 
medeltidens östgötska språk, torde vara uteslutet. 

§ 196. De under C (§§ 172—194) samlade företeelserna 
ha närmast på grund af fördelningen på de olika hskr. an¬ 
setts böra betraktas såsom utmärkande endast för större 
eller mindre delar af det språkområde texterna represen¬ 
tera. Fullt säkert är detta blott i sådana fall, där ett ljud 
fått e n utveckling i e n trakt, en annan i en annan trakt eller 
där af befintliga dubbelformer ett dialektområde valt den 
ena, ett annat den andra formen, och där dessa olika ut¬ 
vecklingar resp. våxelformer äro hvar för sig belagda i de 
olika hsknna. Så i fråga om svarabhaktivokalen (§ 179), än- 
delsevok. i:e (§ 181), ändelsevok. u:o (§ 182), växlingen at:cet 
(§ 193. 1), giva: gceva och sighia :sceghia (§ 193. 2), honum: 
hanum (§ 193. 3), nak(u)ar: nokor (§ 193. 4), prefixet o-:a- 
(§ 193. 5). 

Beträffande öfriga fall, dvs. dels sådana, i hvilka den 
supponerade dialektskillnaden ligger blott däri, att en seder¬ 
mera allmän företeelse uppträder tidigare i vissa dialekter 
än i andra — t ex. öfverg. %> e frfr rp, rv, rk, kakum. I 
och supradent. n (§ 194. 4 a), öfverg. 5 > g frfr Ö och 5 > g 
> 5 frfr n (§ 183. 1, 2), affrikation af g och k frfr palat. vo¬ 
kaler (§ 184), bortfall af Ö frfr i (§ 192. 2), bortfall af i efter 
guttural kons. (§ 192. 3) —, dels sådana, i hvilka en viss 
ljudutveckling öfverhufvud föreligger blott i någon viss hskr. 
eller vissa hskr. — hvartill de flesta i de citerade §§ berörda 
företeelserna höra — kan invändas, att den slutsats som hår 
göres ex silentio är osäker, då det ju låter tänka sig, att 

X 
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ifrågavarande företeelser tillhört åfven de öfriga hskr:nas 
språk, ehuru de ej betecknats. Särskildt rörande de fall, 
i hvilka företeelsen senare allmänt genomförts, kan väl också 
på grund af denna invändning en reservation vara på sin 
plats vid antagandet af särdialektisk fördelning. På det 
hela taget kan emellertid mot den gjorda invändningen an¬ 
föras följande. 

Visserligen är språket i 1300-talets östgötska skrifter 
relativt enhetligt, men de rått betydande växlingar i ljud¬ 
förhållandena som dock förekomma, dels inom hsknna hvar 
för sig, dels mellan de olika hsknna, synes mig visa, att åfven 
om den relativa enhetligheten i någon mån beror på gemen¬ 
sam skrifttradition eller litterär skolning, hur man vill kalla 
det, den dock väsentligen beror på språkets egen be¬ 
skaffenhet vid den ifrågavarande tiden, och att således de 
olika skrifvarna i stort sedt (jfr § 197) skrifvit sin egen 
dialekt eller i hvarje fall i regel icke kunnat hålla sina tex¬ 
ter fria från former tillhörande deras eget språk. Om där¬ 
för en företeelse alldeles saknas i ett flertal skrifter, torde 
man, såvida ej särskilda skäl tala för motsatsen, ha rått att 
sluta, att denna företeelse saknats i vissa trakters språk. 
Härmed är dock ej sagdt, att fördelningen på de olika tex¬ 
terna alltid täcker fördelningen på de olika dial., som resp. 
texter i stort sedt kunna antagas representera. 

Med de undersökta yngre medeltidstexterna år förhål¬ 
landet delvis ett annat. Ehuru åfven i dem dialektiska diffe¬ 
renser icke saknas (se de cit. §§ passim), uppvisa de dock 
ett betydligt enhetligare och konsekventare språk än 1300- 
talstexterna såväl inom hvar hskr. för sig som sinsemellan. 
Åtskilliga i 1300-talstexterna uppträdande, ofvan som dialek¬ 
tiska betecknade, företeelser saknas alldeles: öfverg. e > \ 
frfr vokal (§ 173), 0 > y i fall sådana som ggri, gyru o. d. 
(§ 176), lz> (R frfr dentala kons. (§ 177), utvecklingen af x efter 
h eller dental kons. frfr ce (hicengia o. d.; § 185), utveckling 
af i i hiatus efter palat. vokal (§ 186), bortfall af 6 efter 5 

(§ 192. 1), dissimilation -ning ;> nig o. d. (§ 192. 4), enskilda 
former: cet (§ 193. 1), prefix u- (§ 193. 5), samt de blott i en 
1300-talstext resp. förekommande: /-ljud i fira «fyra» (§ 194. 1), 
brytning i hicer (§ 194. 2), o-ljud i hogga (§ 194. 3), öfverg. 
gz>0 i hegge (§ 194. 3), öfverg. 0 >y frfr q, g, k (§ 194. 4), 
öfverg. é > cé frfr i hiatus utveckladt / (§ 194. 4), öfverg. in 
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> i5 i lioft, liouare o. d. (§ 194. 4), utveckling af u i hiatus 
efter 5 (bona o. d.; § 194. 4). Andra förekomma blott mycket 
sporadiskt (blott i en eller ett par hskr.): användandet af ce 
1. e i ändelser i st f. a (§ 180), tillämpning af balanslagen 
på i:e i afledningsänd. (§ 181), förlängning af kons. efter n 
fl, r (§ 190), bortfall af / efter guttural kons. (§ 192. 3), öfverg. 
t»>ö i stamstafvelse frfr nasal + kons. (§ 194. 5). Visserligen 
kan det beträffande några af de företeelser, som alldeles saknas 
i de yngre medeltidsskrifterna, sättas i fråga, om de verk¬ 
ligen äro östgötska (jfr § 199); visserligen synes mig en jäm¬ 
förelse mellan 1300-talstexternas och de yngre skrifternas språk 
visa, att de senare stå närmare vissa af 1300-talstexterna (A, C, 
Bu, Birg. eller grupper eller enskilda af dessa) än andra, 
hvaraf man kunde vilja sluta, att väsentligen blott vissa dial. 
vore representerade i de yngre skrifterna. Men dessa fak¬ 
torer förslå icke att förklara det nämnda förhållandet, 
att i de sistnämnda skrifterna i så många fall företeelser, 
som uppträda i 1300-talstexterna, saknas eller mycket sällan 
förekomma, då dock beträffande de flesta af dessa före¬ 
teelser icke något skäl föreligger att betvifla deras östgötska 
ursprung, och då åtskilliga af dem förekomma äfven eller 
just i de 1300-talstexter, med hvilka enligt hvad nyss sagts, de 
yngre medeltidsskrifternas språk relativt mest öfverens- 
stämmer. En del af dessa företeelser kunna nu visserligen 
icke heller uppvisas i de mod. dial. (jfr § 198), men då det 
förefaller mindre troligt, att alla dessa skulle så tidigt ha 
försvunnit eller hållit på att försvinna ur de östg. dial., och 
då andra af de nämnda företeelserna lefva kvar i de mod. 
dial. (se nedan § 198), så synes man vara berättigad att 
sluta, att saknaden eller den mycket sporadiska karaktären af 
de nämnda ljudföreteelserna i de yngre skrifterna åtminstone 
delvis beror på en litterär skolning, hvars mer eller mindre 
medvetna mål varit ett enhetligt skriftspråk, ett »riksspråk». 
En sådan skoltradition framträder mycket tydligt i några 
ortografiska frågor (se §§ 168, 169, 184). Denna skolning 
ledde naturligtvis till undvikande, såvidt möjligt, af sådana 
former som hade en mindre allmängiltig karaktär, som voro 
alltför »dialektiska». — Är det nu sagda riktigt, så ligger 
emellertid äfven häri ett bevis för den antagna särdialektiska 
karaktären af en hel del af de under C samlade företeel¬ 
serna. 
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§ 197. Fördelningen på de olika hskrrna visar en myc¬ 
ket olika utbredning af de olika företeelserna: ett drag till- 
bör blott en, ett annat två 1. flera hskr. osv., en viss hskr. 
hör i fråga om en företeelse tillsamman med en eller vissa 
hskr., i fråga om en annan företeelse tillsamman med en 
annan eller andra osv. Man skulle i enlighet med de lär¬ 
domar, som det moderna dialektstudiet gifvit oss, vänta detta, 
äfven om de olika texterna vore skrifna hvar på sin rena 
dialekt. Hår invecklas förhållandena ytterligare därigenom, 
att i åtskilliga fall helt visst språkblandning måste antagas, 
beroende kanske väsentligen därpå, att skrifvaren låtit for¬ 
mer från ett på annan tid eller annan dial. skrifvet original 
komma in i sin text, eventuellt dock äfven därpå, att skrif¬ 
varen varit född på ett annat ställe än där han fått sin litterära 
uppfostran eller varit född och uppfostrad annorstädes än 
där han kommit att utöfva sin verksamhet osv. Man måste 
därför i hufvudsak låta sig nöja med att, såsom ofvan skett, 
följa de olika företeelserna hvar för sig och konstatera, att 
dialektiska olikheter föreligga, och afstå från en detaljerad 
redogörelse för förhållandet mellan de olika hskr:s språk. 
Några korta anmärkningar om den större eller mindre sam¬ 
hörigheten mellan hsknna torde dock förtjäna en plats. 

Ett karakteristiskt drag år för M, C och Bu den fullstän¬ 
diga balansen på i:e (§ 181). Äfven några andra företeelser1), 
visserligen icke inskränkta till dessa hskr. ensamma, men 
dock utvisande härstamning från ett område med flera ge¬ 
mensamma språkliga drag, peka på samhörighet mellan 
dessa texter, såsom: a i änd. alltid (M) eller dock normaliter 
(C, Bu) (§ 180), växling fl: pt (§ 188). Inom gruppen M, C, Bu 
visa åter M och C närmare frändskap inbördes, särskildt 
genom öfverg. t> \ frfr vokal (§ 173) och behandlingen af 
5 (§ 183. 4), men äfven genom andra icke till dessa hskr. in¬ 
skränkta drag, sådana som användningen af formerna cet 
(§ 193. 1), nakar (§ 193. 4). Äfven Bu och C ha ett par mera 
karakteristiska gemensamma drag: öfverg. i > y i närheten 
af labial(iserande) kons. (§ 175), förlängning efter n, 5, r 
(§ 190). Bu och M däremot synas stå hvarandra relativt 
fjårmare. 

x) Här och i det följande anföras endast sådana drag, som 
kunna anses vara mera karakteristiska. 
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Af de öfriga hskr. visa sig A och Birg., ehuru afvikande 
i fråga om balansen på i:e, stå nära den nu nämnda grup¬ 
pen. Gemensamma drag för alla fem hskr. äro bl. a.: a i 
änd. alltid (M, Birg.) eller normaliter (A, C, Bu) (§ 180), öfverg. 
3 > g före eller efter l och r (§ 183. 3), växling fl: pt (§ 188). 
Nen dessutom har A med C, Bu gemensam förlängningen 
efter ji, % r (§ 190), med M, C: formen nak(u)ar (§ 193.4), med C: 
växling as:i i »säga» (§ 193. 2), med Bu: öfverg. « > * (§ 172), 
inskott af x i hiatus (§ 186), bortfall af i efter guttural kons. 
(§ 192. 3), dissimilation -ning > nig o. d. (§ 192. 4), med del 
I af Bu öfverg. 6 > t i svagtonigt slutljud (§ 189). På samma 
sått har Birg. gemensamt med Bu: öfverg. i > % (§ 172), dissi¬ 
milation -ning > nig o. d. (§ 192. 4), båda företeelserna i 
likhet äfven med A, dessutom öfverg. e > y i gyri o. d. (§ 176), 
svarabhakti a (§ 179), bortfall af ö efter 3 (§ 192. 1), bortfall 
af Ö frfr i (§ 192. 2), formen nokor (§ 193. 4). Det framgår 
tydligt, att A och Birg. tillhöra (C-)Bu-sidan af gruppen M, C, 
Bu, och att Birg. står Bu allra närmast. 

Förhållandet till de öfriga hskrma och mellan dessa är 
svårare att få klarhet i. Ett karakteristiskt drag för D, E och 
MELL år, att ae jämförelsevis ofta står i änd. (§ 180). Ge¬ 
mensamt ha dessa hskr. ytterligare: ofullständig balans på 
i: c (§ 181), bevarandet af 3 (gh) frfr och efter l och r (§ 183. 
3). Inom gruppen visa D och MELL de gemensamma känne¬ 
tecknen, att de vanligen ha änd. -um för våntadt -om (§ 182) och 
använda formen honum (§ 193. 3). D och E ha gemensam 
fullständig öfvergång fl > pt (§ 188); E och MELL bevara 3 

(gh) frfr n (§ 183. 2), använda formen cet (§ 193. 1). En del 
af dessa drag öfverensstårama emellertid med flere eller 
färre texter af gruppen M, C, A, Bu, Birg.: den ofullständiga 
balansen ha A och Birg., -um för våntadt -om i änd. ofta Bu 
I och alltid Birg., honum Birg., 3 (gh) vanl. bevaradt frfr n A, 
Bu II och III, cet M, C. Gruppen D, E, MELL visar sålunda 
icke oviktiga beröringar med gruppen M, C, Bu, A, Birg., 
ehuru mindre intima än den senare inbördes. Detta styrkes 
ytterligare af några fall, där en enskild hskr. af gruppen D, 
E, MELL visar öfverensstämmelse med någon eller några af 
den andra gruppen. Följande kunna nämnas: D har med 
A; Bu, Birg. gemensamt användandet af formen at (§ 193. 1), 
med C utveckling af i i hicengia o. d. (§ 185); E med A ge¬ 
mensamt* att u i ändelser öfverallt bevarats (§ 182); MELL 
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med A, Bu, Birg. öfverg. e > i (§ 172), prefix u- (§ 193. 5), 
med Bu och Birg. öfverg. b > y i gyri o. d. (§ 176), med 
M, C, A, Bu och Birg. våxl. fl: pt (§ 188), med A, M, C formen 
nak(u)ar (§ 193. 4). 

N och H visa speciell öfverensstömmelse i fråga om 
balansen på i:e (§ 181). Andra gemensamma drag äro: a i 
and. (§ 180), sällan -um i and. för väntadt -om (§ 182), g (gh) 
bevaradt frfr Ö (§ 183. 1), öfverg. fl > pt genomförd (§ 188), 
formen hanum (§ 193. 3). Af dessa åro gemensamma med 
A, M, C, Bu: a alltid (M) eller normaliter (A, C, Bu) i änd., 
formen hanum, med M, C, Bu II o. III sällan -um för väntadt 
-om. Andra beröringar med gruppen M, C, A, Bu, Birg. visar H: 
genom öfverg. g ;> g före och efter r o. / (§ 183. 3) i likhet 
med hela gruppen, utveckling af i i hiatus (§ 186) och för¬ 
lust af / efter guttural kons. (§ 192. 3) i likhet med A och 
Bu, labialisering iu > yu i likhet med C och Birg. (§ 178). 
Särskildt H synes sål. stå gruppen M, C, A, Bu, Birg., spe¬ 
ciellt A, Bu, Birg., relativt nära. — Öfverensståmmelser med 
D, E, MELL åro däremot af de för N och H nämnda ge¬ 
mensamma dragen: öfverg. fl > pt genomförd i likhet med 
D, E, bevarandet af g (gh) frfr Ö i likhet med MELL; dess¬ 
utom bevarar N liksom D, E, MELL g (gh) frfr och efter 
/ och r (§ 183. 3); H har i likhet med E konsekvent p-inskott 

(§ 191). 
§ 198. Äfven beträffande de nu behandlade särdialek- 

tiska företeelserna är det naturligtvis af intresse att såvidt 
möjligt konstatera förhållandena till de mod. dial. De upp¬ 
lysningar jag kunnat samla ge i detta afseende följande vid 
handen. 

1. Allmänt genomförda äro: 1) öfverg. g > (g >) g frfr n 
(§ 183. 2), 2) affrikation (senare öfverg. till j resp. »(/-ljud») af 
palatalt g och k (§ 184), 3) bortfall af S frfr i (§ 192. 2), 4) 
bortfall af i efter guttural kons. (§ 192. 3). — Öfverg. * > e 
frfr rp, rv, rk, kakum. I och supradent. n har dels allmänt 
genomförts, dels uppgått i en allmännare öfverg. i ;> e (§ 194. 
4 a); öfverg. g > g i vissa ställningar (§ 183) har på samma 
sätt uppgått i en allmän öfvergång g > g, resp. > j (Lundell 
Landsmålsalf. 55, 59). 

2. Kända från de mod. dial. äro vidare: 1) öfverg. i>y 
på grund af labialiserande inflytande från närstående kons. 
(§ 175); detaljerna beträffande denna öfverg. äro mig emel- 
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lertid okända; 2) öfverg. a> a > e i ånd. (§ 180); om fördel¬ 
ningen inom landskapet se a. st. cii litt. 

3. 1) Enl. Hesselman Sveam. s. 30 kvarstår i (delar af) 
norra och östra Östergötland i i ånd. i urspr. slutljud efter 
urspr. kort rotstafvelse (vari o. d.) och i större delen af 
landskapet (utom i söder och väster) kvarstår i i änd. både 
efter lång och kort rotstafvelse i slutljud som uppkommit 
genom bortfall af kons. (liudi < luidin, gppi -c yppin o. d.). 
Dessa företeelser synas vara rester af den ofullständiga 
balansen på i: t (§ 181). — 2) Spår af balansen på u : o (§ 182) 
synas däremot saknas. — Rörande öfriga företeelser, som i 
1300-talstexterna uppvisa växling, kan nämnas: 3) att sva- 
rabh.-vokalen åtm. inom det eg. östg. området synes vara a 1. 
q. (dvs. utgå från ce 1. e; § 179); 4) att af enskilda växelfor¬ 
mer numera konj. »att» (§ 193. 1) allmänt har a, »gifva» och 
»säga» (§ 193. 2) i (och därur uppkommet e)*), resp. ä i stam- 
stafvelsen. 

4. Okända i de mod. dial. synas följ. företeelser vara: 
1) öfverg. é ;> * frfr vokaler (§ 173); 2) y > * och y >% i huf- 
vudtonig stafvelse (§ 174); 3) 0 > y i gyri o. d. (§ 176); 4) 
é> & frfr dentala kons. (§ 177); 5) utveckling af i efter h 
eller dentala kons. (hicengia o. d.; § 185); 6) förlängning af 
kons. efter n g, och r (§ 190); 7) bortfall af 3 efter g (§ 192. 
1); 8) dissimilation -ning > nig o. d. (§ 192. 4) samt följ. 
blott i en hskr. belagda företeelser: 9) i-ljud i fira »fyra» 
(§ 194. 1); 10) brytning i hicer »här» (§ 194. 2); 11) o-ljud i 
hogga (§ 194. 3); 12) öfverg. y>0 i bagge (§ 194. 3); 13) 
öfverg. iw > iö i liofl, liouare o. d. (§ 194. 4); 14) utveckling 
af v i hiatus efter ö (§ 194. 4); 15) öfverg. ä > é efter k 
(§ 194. 5); 16) öfverg. u ;> o frfr nasal -f kons. (jfr dock § 194. 
5 b). — I detta sammanhang bör också nämnas, att 17) 
öfverg. fl> pt (§ 188) upphäfts genom den yngre öfverg. pt 
> fl och att 18) p-inskott öfverallt är försvunnet (§ 191). 

§ 199. Beträffande vissa af de i föreg. § mom. 4 om¬ 
talade företeelserna kan det i enlighet med § 151. 3 ofvan, 
och då intet stöd för dem för öfrigt föreligger, sättas i fråga, 
om de äro östgötska; så öfverg. 0>y i gyri o. d. (§ 176), 
é > (B frfr dentala kons. (§ 177), i-ljud i fira »fyra» (§ 194. 1), 

x) Jfr Hesselman De korta vok. i och y s. 63. 
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o-ljud i hogga (§ 194. 3), öfverg. g ;> 0 i håg ge (§ 194. 3), 
utvecklingen af % i hiatus efter 0 (§ 194. 4). 

§ 200. Det hade naturligtvis varit af största intresse, 
om man kunnat klarlägga de behandlade företeelsernas geo¬ 
grafiska utbredning och därmed äfven bestämma, från hvilka 
trakter de olika hsknna härstamma. Tyvärr år detta icke 
möjligt. Hufvudsvårigheten ligger i hvad ofvan § 197 sagts 
om förhållandet mellan de olika hskr:s språk. Dessutom 
föreligger, som § 198 visar, ytterst litet i förhållandet till de 
mod. dial. som kan ge någon ledning. Den enda mera ge¬ 
nomgående företeelse, på hvilken man kunde tänka, år ut¬ 
vecklingen a>at> e i ändelser. I enlighet med denna skulle 
D, E, MELL höra till det nuvarande ä- 1. e-området. Men 
det kan ej afgöras, till hvilketdera af dessa de nfimnda hskr. 
höra, då intet hindrar, att områden som numera ha e i änd. 
på 1300-talet ännu hade ce. De hskr. åter, som alltid eller 
normaliter ha a i änd., kunna naturligtvis härstamma från 
områden, som senare fått ce eller t. o. m. e. Gränserna för 
dessa företeelser kunna dessutom i äldre tider hafva varit 
andra än nu. — Ottelin antager Cod. Bur. 2: 15, att vissa 
företeelser i Bu I håntyda på kustlandet vid Vättern. — Då 
det ju är rimligt, att de yngre Vadstenaskrifterna i någon 
mån tagit intryck från språket i trakten kring Vadstena, kunde 
den ofvan § 197 påpekade relativa samhörigheten mellan de 
yngre medeltidstexterna och gruppen C, A, Bu, Birg. möjligen 
äfven för hela den senare antyda en härstamning från väst¬ 
liga dialekter. En sådan gissning måste emellertid fram¬ 
ställas med stor reservation. 
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[br]0{>ra arueno. )>a alt t>set af sundur kulla kombor. bi. i r. 

Jja [ae]rue swa af sundurkulla som l) samkulla XXII 
[N]u aerue hon bygt bo aepte barn sin. alt J>aet bonden 

[fo]re sae innan garj) ok grinda stolpa Jjaer a han af 
twa [ly]ti ok husfru JjriJjiung. alt J>aet quart standaer 5 

jja fol[g]he ormynd. hus ok alt bo fae {jaer aer bonden 
gaestaer [ti]l garjjz ok egh husbonde XXIII Nu gifptis 

[k]ona ok fa barn maej) bonda sinom, nu do han sijj- 
an [gjifptis hon androm, fa ok barn maej) hanom. 

{ja do [ho]n sijjan ok hauar twa kulla aepte sik. |ia 10 

takar swa ... [Lo]sora skiptin syzskine maellum sin 
takin al aem[i]aemt XXIIII Nu bo bonde i bo maej) [s]un- 
um sinom, nu do en af Jjom jja aerue bonde [b]ajje 
sae ok sunum sinom XXV Nu aer bonde .. andra gifpto 

gängen, aella *) en son 8) gifptan alla 4) .. sijjan doa. jja 15 
aerue sae bonde ok egh syni hans [X]XVI Nu gifpte 

bonde son sin giuir [v]ingaeua ok gaer ol gaerj) Jjaet gang- 
ar6) | Jjaet gangaer6) egh brojjrum til fulnajja XXVII bi. 1 v. 

N[u] boa brojjor i bo 6) sam an ok gifptis en af Jjom ok (GB 26)' 

giuir v[in]gaeua ok gaer olgaerj). Jjaer agho brojjor 20 

fulnaj) firi ving[ae]ua haua ok Jjrea markar flri olgaerj) 
XXVIII Nu vilia brojjor gifpta systor sina Jja skal 

samkulla b[ro]J>e ormynd gaera ok folghj) haenna. 
egh sundurkulla aella sialuar vili XXIX Nu takar 

1 
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2 Öatgötalagen hskr. N. 

man fostra sin ok bi])ir fraelsa kunu ok kalla han 

fraelsan vara Nu bij>ir fraels man fostro bonde kalla 

hana fraelsa v[a]ra. hauin {>aer firi giuit van sinne 

ok J)on varin frae[ls] ... fostra, ormynd haenna aer 

s siax ora Nu bij)ir fostr[e] fraelsa kunu ok hon vet 

aet han aer fostre. J)a mi[nz]kas raettaer haenna. 

haenna ormynd aer siax ora. Nu afla J>on bos ok 

barna ok boa saman J)a do.. pa takar J>aen han 

atte twa lyti af bo ok hon ormyfnd] sina J)aet aeru 

10 siax ora ok J>ri{)iung af bo. ok ae ga[n]gen barn a 

baetre alf. Nu do fostra taki J>aen va[n] a til haenna. 

ormynd haenna ok J)ri})iung af bo ... 

bi. 2 r. vizorb innan aetta vil vita. Nu aer baet kolsuarf 
(yFB 6# * 1 

’ brindir inne maj)aer ok kona7) ok barn Jiera. {>a 

is skal J)aer swa vm vitne ok i allo som skilt aer i 

kiol suarueno. Nu i J>om malom. J)a ma kona ok 

annojjoghor vitne baera ok ej) suaeria. ok i aengom 

androm VII Nu gifptis bonde ok bo mae}) kunu sinne 

ok han afla barn mae{) haenne. ok do bonden fran 

20 haenne for aen hon visse sik hauande vara. Nu far 

til arue bondans ok takar arf hans. ok sighir aet 

Jjon haua egh barn saman. ok py mat })u egh aerua 

han. Nu vet hon egh aen aet hon hauande aer ok 

giuir vt aruet. Nu takar Jjaet talas aet hon aer dighir. 

25 nu fa hin J)aet hora som aerft hauar aet hon aer hau¬ 

ande. ok far til ok draepaer hana. ok vil nojioghor 

aruet mista, aella firi gaer liue haenna mae{) ogaern- 

ingom. Nu iorjjas hon ok varjjar vppenbaart sif>an 

hon iorJjaJ) aer. aet han firi kom liue haenna ok 

30 hittis pxr vitne til maej) sanno. pa skal hana u iorj) 
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vp graua. ok lik haenna vp skaera. hittis barn i 

likeno aella naquar liknilse til barns. J>a aerue barnet 

fa{)ur sin. ok mojjer aerue barn sit. ok haenna arua 

hana | J>aer takar dojjor ok he{)en arf. quiker ok bi. 2 v. 

kristin gar fran. Jjy aet aengin ma annan til arfs 5 

draepa VIII Nu dela brojjor aella systyr vm faejjrene 

sit. annar kalla annan egh ajjalkunu son vara J)a 

hauar han vizorj) vita maej) enom aet han maelte til. 

J)aet skulu vara nij)iar hans innan J)riJ)ia knae. annar 

gifpta ma{)ren J>riJ)i a fae})renit. hans olbujri var til 10 

{jaes ols. FiarJ)[e] a mojjrenit hans olbujn var til 

J>aes ols. ok tolf aepte. man af kulle huar i }>ri{>ia 

knae. egh twe af eno[m] taki swa manga af enom 

han kan fa J)e som faemtafn] ara aeru. j)a skulu J>e 

tolf Jjaet vita aet hine fiure suoro sant ok lagh. Si{)an 15 

ma han iaemt vij) brojjor sin taka. orka egh Jjy hete 

miskunna man Nu kaere egh broJ)e aella syste til 

hans. J>a agho egh fraendaer ha 8) frillo brojjor kalla 

vtan vppinbar vitne sen til. Nu takar man kunu 

rane afla barn i bruti ok i bandom J>aet takar swa 20 

arf som aj)al kunu barn. Nu kalla annar brutz barn 

ok annar egh. {)a a J)aen vizorj) J>aet vil vita maej) 

fullum nij)ia e{)e man af kulle huar i J>riJ>ia knae 

taki swa manga af enom kulle han kan fa J)e som 

faemtan ara aeru aet ... 25 

Noter. 

]) Efter som är ett k tillagdt, men åter utplånadt. 

’) Efter cella är ett a (=har) utelämnadt; af en yngre hand 

är öfver raden oriktigt tillagdt vil. 

*) Öfver raden är tillagdt sin, enligt Schlyter SSGL 12: CVI 
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not 4 »af nyare hand», enligt min mening dock snarare af samma 

hand. 

4) Det första a-et är nedtill försedt med en liten hake, som 

möjligen afser att ändra bokstafven till at. Det senare a-et är 

ändradt till ce, hvarvid dock ce ej har samma form som vanligt. 

Jfr Schlyter SSGL 12: CVI not 5. 

6) pcet gangar (gangcer), som af misstag skrifvits två gånger, 

bör på ena stället utgå. 

6) bo är rättadt från by därigenom att o skrifvits öfver y, 

som underprickats såsom felaktigt Enligt Schlyter SSGL 12: CVI 

not 7 är denna rättelse »möjligtvis af nyare hand», ett antagande, 

för hvilket, såvidt jag kan se, dock icke något bestämdt skäl 

föreligger. 

T) Orden ok kona äro af misstag skrifna två gånger, men 

underprickade på första stället. 

8) Felskrifning för han; af yngre hand är öfver raden till- 

lagdt n. 
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skal han biu])a raetum arua sinom at*) han hauaer 

e barn sialuaer uil han e uifiaer honum taka. }>a 

skal han androm sinom fraendom biuj)a uil engin 

{>era vij> honum taka oc aruuj^a firi honu/n {>a ma 

han ae sit goz J)om i haendaer saetia. sum firi honum 

uil aeruo}>a ok han uil fo{)a Nu dor han. J>a skulu 

arua. hans goz taka ok {>em attaer fullae ok giui 

um aret. firi gaef)>ralaen fira markaer ok firi kununae 

[>rea markaer ok honum luka ... | utan han ... barn 

bae[ri] ... [antig]gia {>era ... J)aet j>a ... mcep tuae- 

tfylftom] ... naemt o[k] ... dvli ba))e ... aella bote 

... Jiaer a i... kunungcer ... [bonjdans Jjufkke] ... 

}>aen. {>u[kka] ... aer aflaj)[aer] ... [bo]tis Jmkkfe] ... 

Jjukka ae[r] ... | ... [kojmbaer e ... [iajmlangde... 

[kununjgcer arf hans... [hael]da?r iorj)... [J>ae]t haet 

... Nu aen ... [h]onum ... [iorJ)]aenae ho[na] ... man 

aer ,.. [ue]t man ... [s]kal arfuit]... [t]il aruin ... 

[ae]n man ... | [hug]gin fullum sarum. aella slagin 

skeno bote firi han som firi fraelsan man balk (ser) 

Bl. 1 r. sp, 
1. (JEB 
12: pr.). 

Bl. 1 r. sp, 
2. (^?B 
16: pr.). 

Bl. 1 v. sp, 
1. (/KB 22). 
15 

Bl. 1 v. sp. 
2. (JEB 
23: 1). 

Haer byrias egna salu balkaer i )>em taelias flokka 20 

fiure ok tiughu Um huru kunungcer skal egn attaer 

biu])a. ok huru han skal skota aella almaenning. saelia 
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i Um huru karl hauaer uizorj) ok e kunungcpr 

ii Um bonde uil egn saelia ok huru honae skal attaer 

»i biuj)aa) aellas e|)a gangae Um aen maen skiptae iorJ)om. 

bi. 2r.sp. ok annar sitaer ... | mera haua skopt8) ok annar 

SrV^vii minna, salt aella han gaer alsaelu. ur by Um iorJ)a 

skipti. huru hemula skal. ok alle kopane skulu 

vm naer uaerae 4). sua sum i gloholmom staddis Um aen 

man kopir iorj) af andrum, ok klandae# en lutaer 

vim aella kopir a quelde. ok hin do um nataena. Um at 

10 aengin baer faestaer a fotaer dojmm. ok kopin ma e 

sik hemula J>a skal a han faest baera. ok huru 

x J)riJ)i man ma. uaeria. Um alla iorjia delu. skal a 

ouaersto faemt uaeria aellas J>a ut gaeua. utan han 

xi forfal haui Um aen sialuaer skal hemila B) saer ok 

15 aer i sot. aella saelia 6) hans ut laendis J)aer skal7) uitne 

xii sueria Um aen iorj) klandas aella tuer haua. iorj) kopt 

bi. 2 r. ok (en) iorbata(rin) ma e (i) 8) | ... iorpa uaern kallas 
sp 2 (KS 
rubr. xv). (olaghli)ka. gangin9) uara. aella (man) klandar i 

xiu akrom ok firi auaerkan Um aen man takaer paeninga. 

20 at lane ok saetaer iorj) sina at uaej)ia fast aella huru 

xv J)aer skils um. J)em mal J)aer til hora. Um aen sinae 

lejjes kaennis huar uijjaer ok e aepti iorjia delo 10)a 

xvi lionga J)ings staemno10) Um aen Jjen delas uijjaer 

xvii fanga faejjrene ok fornaefaJ)rene Um aen kirkiae uil 

25 egn sinne ur stad kopa. aella klostaer ok huru J)e 

xvin hemult fa Um ughur magha. iorJ)a skipti aella hans 

iorj) saels firi los ora Vm aen bro{)aer boa (i) (b)o 

saman J)a aer J)aen ael(zte) ko(p)gildcrr Um fostra aen 

bi. 2 xix bon(de) uill uan (sina saelia) Um aen man ... I lagh- 
V sp 1 w 

(es rubr. haef))ar n) egnae balkaer 
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Nv uil kunungcer egn saelia. J>a skal fraendum 

sinum attaer biupa sua (han) som bonde Nu uil kun- 

ungcer egn. skota. J)a skal {)3en sum far. egnena 

kununge {)riu borj) uppe halda. kunungcer skal af 

samu iorj) taka. sum han skotir ok honum i skot 5 

laeggia. han a faest firi. kununx borjje taka. kun- 

ungaer a. honum bref gaeua. ok preuilegium at 

honum aer laghlikae skot Nu uill kunungcer attcer 

taka mae[>an han aen 12) innan ^riskulla jjaet aer uald 

kununx Nu aer han fote uttan J>riskulla. ok andrum 10 

inne J>a hauaer han uald attaer taka Nu aer han ba|)om 

utan (k)umen ok klandcer sij)an (J>a) hauaer (b)ond- 

e(n) uizorj) | ... [hojnum uar laghlika skot Nu uil bi.2 

kunung(cer) almaenning saelia. l>a skal stallare hans 2 (E 

uajja rijja. bonde skal honom. {>ry borj) uppe 15 

halda. ok faest at. egn taka ok skal han bref taka. 

Nu klandas si])an J>a hauaer bonden uizorj) Nv ae 

J)aer J>e dela. karl ok kunungcer J)a aghe karl uizor18) 

ok e kunungcer Nu uil bonde egn siaeli14). J)a skal 1 

fraendum sinom, attaer biuj)a. fae{)renis fraendum. 20 

fae{>rene ok mo}>renes fraendum. moJ)rene Nu skal 

han frandcer sina. maej) se taka tua. ok staemna 

J)ingh ok attaer biu|)a enum. i garj>e. ok allum a 

Jjnnge 16) faemt attaer sit(ia) at sialf sins ... 

[iamlan]ga ut staemna ... sua J>a aer J>aet ogilt han bi. 3 

hauaer staemt Nu magho e flere iorj) attra 18). i iorjja 

uaernenne. standa aen en. Nv saeghaer man. iorjja uaern 

olaghlika. gagna vara 17) staemne {)ry {)ing ok Jma 18) 

faemte J)a skal hin a. J>riJ>o faemt uita mae{) e{>e 
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fiurtan manna, at han hauaer J)a i o rf) laghuart bristaer 

at e}>e. botin J>e sum fyr suoro firi olagh Nu bijiaer 19) 

han kununx raestao) um f>a skal haeraz naemd uita 

huat Jjaer aer sant um. ok uita huat Jjaet aer haeldcer 

s lagh aella olagh Nu al(l) ior{)a dela. hon 21) a huatte 

faesta aellar taka. hon a ofaest ok otakaf) a yuarsto famt 

ganga22) Nv uil man iorf)a uaern fasta, ok taka s(aembaer) 

bi. 3 r. sP. J)(em) baj)u/?i |... [gan]ga ... Nu ... ska[l]... ef)u[m] 

i5: i), xiiii... aer ... [fi]ri ... [tom]tin[aJ a3) ... [tomte]nn[a] ... 

io stan[da] ... [uaejria ... Klfandar] ... [aen]giu[m] ... 

xv ska[l] ... f)ae[t] ... kl[anda})e] ... ha[n] ... olafgh] 

... fir[i] ... skfal] ... afuaerkar] ... f)[a] ... 

bi.3v.sd. stfaemne] ... [ha]n | ... sakt Nu (aen) han hauaer J)em 
2. (es is. . forfaj fangjf jja skai j)ingx fara ok lata sin forfal 

15 baera ok sueria ok doma taka ok si|>an ma han fiarf)a 

J)ing staemna ok J)a iorf) uaeria Nu aen (han) uarjje 

sum staemt var J>a gangaer lagha soknen in til huargh- 

ins Jjera. J>y at han mate e uaeria fyr aen a ouarsto 

faemt Nu (sae)l man manne iorj). ok annar far til 

2o ok auaerkar at ostemdo J>a skal han sum fangit hauaer 

staemna hemult sinne f>a skal hemuls man staemna 

J>em. som auaerka})e ok bi})ia han sea hemuls 

ej) at saer. ok sij>an skal han i J>riJ>iu faemt hem- 

ulae ok e kopis ef) ganga (Nu) auaerkar man 

Bi^4r.sn. (annars egn) orkar e ... | ... of>ol brut gaeuaer 

ut a ouarsto faemt aella for bote f)rea markaer Nu 

auaerkar han flere manna iorj) oskiptae maellum 

J)(era) bote J)rea markcer u) f)a skal han en(a) 

(ma)rk malsaeghanda. raet halda til J)rif)o faemt ok 

30 f)a ut hona. bota fem sum aepte kaere aen J)o at f)e 

sen e alle uif) a ouarsto faemt sum i iorf)enne atto 

kaera |)e sif)an til f)a skal han suaeria maef)26) ej)e 
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2. (ES15: 

fiughurtan manna, at han hiolt til aeuarsto faemt 

...by iuir (skael) sin a an[nan] ... botin alle bi. 4r. s 

|>e auaerka[{>o] ... huara#) jjrea markar ... sua 

huar af botenne ... han a i bynum. ena la[gha]27) ... 

sokn bote aldcpr ... Nv takar man penin[ga]... lanea8) *vi 

af andrum ... saetaer iorj) sina mae[) [uaej)ia] 

faest at pante ok skil ... firi at koma e paeni[ng- 

a]ne a }>em dagh J>a ... j>at a{)al faest Nu k[oma] 

e peningane a J>em ... sum sat uar ok hin ... 

si[)a um J)ry ar aella | ... a hona lana. |)aBi.4v.sP. 

... til J)inx fara. ok doma ... saetia huem han uil *( 1 

... [ae]n han aer e at>) kumin mcep ... ok aerne. ok e 

skipat ... [a]t uaejjium hauaer ... hin uizort) sum 

ryua ... [s]ua at staemni hin Jjry ... {>rea faemtir 

som ... hauaer. saeghaer ... [staejmno daghre/i ... 15 

[at]taer iorjiena ... J)a skal han ... [fiughurt]an 

man[na] ... [a]t han ... [o]k annar | ... samu paen- bl.^v. s^. 

inga. boj) (han a) |>em sama staemnu dagh ok uulti 

sialuaer. at han uilde e ui^aer taka ok luki ut paen- 

ingan(a) Nu skil J>em a han sig(haer) uara faere 20 

paeningana aen han ut laejje. f>a skal han uita. j)em 

aemgojja. maej) e|je fiughurtan manna, som ))e han 

in tok Nu skil J>em a um daghin annar sighaer uaera 

(fyr)ra ok annar egh {>a sta(r) 30) (J>aet) a faestnafia 

mansin(s) uittnum Nu aen han suaer a mote sij)an 25 

hin hauaer sua soret som nu aer ... 

Noter. 

‘) Fel för cen. 

*) i-et, ursprungligen uteglömdt, tillskrifvet öfver raden. 

*) Felskrifning för kept. 

4) Sista a?-et otydligt; möjligen a. 
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10 Östgötalagen hskr. D. 

#) Måhända snarast felskrifning för hemula: jfr dock isl. 

heimila. 

•) Fel för sali. 

7) Orden par skal sammanskrifna. 

B) I nedre marginalen finnes tillagdt med yngre hand: 

[UJm an salin vil egh hemola. Dessa ord, som utgöra början 

af den rubrik som i texthskr. har nummer XI, ha jämte de tre 

sista orden af föreg. rubrik öfverhoppats af afskrifvaren. 

*) i ursprungligen uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

10) Fel för liongaping stamna. 

“) Det senare h-et tillagdt öfver raden. 

**) Fel för ar. 

1B) Orden Nv a par — uizor(p) äro af misstag skrifna två 

gånger, men på första stället öfverstrukna med ett rödt streck. 

Sista ordet på första stället: uizorp; eljest bokstafsgrant lika. 

u) Felskrifning för sialia. 

1#) Felskrifning för pinge. 

ie) Felskrifning för iorp attara. 

1T) vara tillagdt i marginalen. 

1S) i-et, ursprungligen uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

19) Rättadt från biupar genom u-ets utplånande. 

*°) Felskrifning för räfst. 

91) Fel för hana. 

**) Fel för gangas. 

”) Endast så synas de kvarvarande bokstafsresterna kunna 

ifyllas. 

*4) I texten står mr och öfver dessa bokstäfver ett a-liknande 

förkortn ingstecken. 

*6) ap i marginalen. 

”) Efter huar är ordet pera tillagdt öfver raden med yngre 

hand. 

*7) Efter lagha står i hskr. ett af misstag skrifvet saghu. 

’8) Framför lane står i hskr. lale, öfverstruket såsom fel¬ 

aktigt 

*•) e tillagdt öfver raden. 

*°) Eller sta(ndxr)? 
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raefstae 

ej), ok foreJ)is man i fiughurtan mannae e{>e recto. 

VII Vm huru laghlika skal til e{)ae sighiae 
VIII Vm aen J>e kuma a faempt takin ok salin ok kumber 

egh {>aen sum seae skal. aella hans forfall. ok raenis 

bok af manne. aella swaer taki wilt ejjzore ni{)er. 5 

IX Vm huru laenge forfalz ej>er hiaelper . ok Jriufs el>er 

skal gangas i forstu til saeghn. 

X Vm aen man lose J>aen ej) sum han ma |)iggiae wp. 

XI Vm J)a maen sum i e{>e skulu standae. ok huru 

alle e£ae laghfult skulu gangas baj>e hoghre ok 10 

laeghre 

XII Vm aet egh ma ej) annurlund gangae aen han var 

faestir. ok egh kuna ej) gangae aella vghurmaghi ok 

egh ma kunu J)ingh staempnae. 

XIII Vm aet egh ma ej) gangae flri annan aen J)aen sum 15 

sea agher. ok fajrir firi sons sins gaerj). ok bro{)ir 

firi brojmrs sins giaerj). 

XIIII Vm huru vmbu[)z man skal haua. aella huru han 

skal laghlika staempnae aella mae{) fara 

[X]V Vm huru man forser sin raet aen han staua siaeluer 20 

til lyktae 

XVI Vm aen naempd gånger ater ok huru go]>zlu . .. 
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balkaer 

verso.[X]VIII Um aen man staempne manne J)ing ok waende sij>- 

an ater. ok staempne si[)an firi annat mal. 

[X]IX Vm aen man giuer flerum sak firi et mal }>a ma 

egh saker sakan waeriae. 
XX Vm huru majjer giaeuer dojium sak. 

XXI Vm huru honde skal bondae staempnae ok huru mang- 

um han ma vm daghin staempnae. aella soknare 

[XjXIl Vm aen man ofsokir annan, aella domare kan wil- 

in wara ok wil egh faempt (laeggia) J)a sum han agher. 

XXIII (V)m aen wanbu})it warjjer aella of sot. J)a hittis 

J)aet i paemma malum. 

[XJXUII Vm aen man staempne manne ok aer egh (hema) 

ok kumbaer egh hem (fi)ri (faem)ptina J>aet aer ogilt 

vtan firi drap ok manhaelghis mal. 

XXV Vm aet egh ma liongaejjingh staempnae firi iorjiaedelu. 

XXVI Vm huru liongae^ingh skal staempnae (ae)pte |>ry mål¬ 

ning ok huru ]>aer skal witne gangae at hogxste sak 

ok laeghxstu. ok huru han fri))l0s (wa)r}>aer. ok huru 

hans bo skiptis. 
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huar hemula saer sialuer. oc maj>er eg l) sae bi. i r. 

hemula ma. Nu vm alla ior{>a delo. |>a scal vaeria ad 

J)riJ)io faemtenne. aellas oc J)a ut gaeua. vtan han haui 

forfal som staemt var. {jaet aer hans forfal ligger sialu¬ 

er siuker. aella aer i rikisins pianist, alla han far 5 

sua staemna. aet yuaersto faemt cumber i fasto. aella 

haelghum dagh. aellar oc {jaen hemula scal androm 

ior{> han aer vtan lanz oc lagsaghu. {>a scal han 

lata suaeria maej) tuem. aet min hemuls man aer 

vtan lanz oc lagsaghu. aella ligger siuker oc hauer 10 

san forfal. Nu staemnes fem manne Jjing som sialuer c 

a hemula saer. Nu varjjer han siuker. oc aer i sotta 

siang. sua aet han aer eg for vaeria. J>a scal han 

laeta tua maen biaera sin vitne. aet Jjy var han eg i 

dagh haer aet han ligger i sotta siang. Nu clandas r 

iorj) firi manne oc staemnes vt {jry {)ing. oc siter tua 

faemter. J>a scal Jjy eg vaeria aet han cumber eg 

Jmj)io faemt at sitia. Nu staemnis [)ing oc clandar 

{jaen ior{) som eg orkar gen vaeria. oc vil eg sialuer 

standa a J>ri{)io faemt oc staua {>a scal tua maen af 20 

{jinge namna. som staua sculu hans e{>a. {ja vari 

sua laggiort som han sialuer staua[>e. | Nu staemner g bi. 1 v. 

man oc clandar ior{>. oc cumber J>riJ>i faemt i forfal. pr.). ’ 
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14 Östgötalagen hskr. Af. 

nu uil han eg mera staemna. J>a scal han sialuer 

staemna fiarj)a J)ing. oc vaeria a J)ere faemt maej) lagha 

h domum. Haua tue maen ior{) kopt kaennas baj>e 

vij>er. Nu sculu J)er bajje a hemuld lita. J)a a J)aen iorj) 

5 hemuld fylgher. Nv scal hin bisera til vaerjja. oc 

vijjerlaxores. maej) faestom oc kopom. J)a scal hin 

vt lata vaerj) oc viJ)erlaxore. aella gen ganga aet han 

giorjje aldreg kop vij>er han. stande sij)an til haer- 

aeznaemd huar J)era sannare hauer. Nu aen han 

10 suaer sua. aet iak salde Jjaessom for. oc dyl eg aet 

han hafj>e hanom salt. J)a aer eg Jjaet tuaesuore. 

{>a aghe Jjaen ior{>ena som han hemula|)e. oc J)er 

i takin vaerj) oc viJ)erlaxore af J>om som salde. Nu 

staemnes vt laghasoknen. oc vaer huarghen J)era. 

15 J>a a hin iorjiena haua som staemde. oc laghasokn¬ 

en 2) in til hans som staemt var. oc han aghe aldr¬ 

eg vald mer J>a iorj) vaeria vtan han haui forfal 

som for aer sagt. Nu scal alla iorjia delor innan 

nat oc iaemlanga vt staemna. staemner eg sua J)a aer 

20 Jiaet ogilt han hauer staemt. Nu magho eg flere 

bi. 2 r. k iorb attara i iorba vaernenne standa aen en. I Nu 
(ES 15: r r 1 

pr.). saegher man iorjja vaern3) olagleca vara gangna. 

staemne J)ry J)ing. oc Jjrea faemte. J)a scal hin a 

J)riJ)io faemt vita maej) ej)e fiughurtan manna, aet 

25 han hauer J)e iorj) lagvart. brister at ej)e boten J)e 

for suoro firi olagh. Nu bij)ar han kununxraefst 

vm. J)a scal haeraeznaemd vita huat haelder J)aet aer 

i lagh aellar olagh. Nu vil man ior{)a vaern faesta oc 

taka. saember J)om a baJ)om J)a aer lag giort. saemb- 

30 er J)em eg a J)a scal ganga at yuaersto faemtenne. 

' Nu J)a man vaer iorj). J)a scal han J)aer maej) ej)- 

enom stande som iorJ)en aer J)on som han clandar 
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firi hanom. clandar han tompt oc alt J>aet til tomptt- 

enna ligger. }>a scal han standa a tomptenne oc vaeria 

alt J)aet til haenna ligger. Clandar han i akrom 4). m 

aengiom. aella scoghe. J>a scal han standa J)aer Jjaet 

ligger han clanda])e. oc vaeria. gaer han eg sua. J)a gaer 5 

han olagh. Nu staemne man firi ior[)a auaerkan. |>a 

scal han staemna J)om som a vaerkar. aer J>aet lanboe. 

|>a staemne hanom lanboen staemne iorj) aeghand- 

anom. vil han hemula. {>a aer lanboen osaker, vil 

han eg. })a a lanboen vita maej) e|)e fiughurtan 10 

manna, aet han faeste hanom. oc J)a a ior{) aeghand- 

en bota firi avaerkan. oc eg lanboen. I Nu aen iorbar- n bi. 2 v. 
0 A (ES 15“ 3) 

aeghanden dyl. J>a scal han dylia maej) tolf manna ej). 

J>a ej>a scal ofaesta. oc otaka^a ganga. a yuaersto faemt. 

sij>an viti haeraeznaemd huat Jiaer aer sant vm. Nu aen 15 

lanboen orkar eg lups ejienom. {>a bote han firi auaerk- 

anena. Nu staemna tuer maen firi iorjia delo. oc o 

vaeria ba|)er. Jia scal haeraez naemd vita huar [>era 

sannare hauer. huilikin {>era hon faelle J>a gånger 

laghasoknen in til hans. Nu aen hin vaer som 20 

staemde. J)a gånger laghasoknen in til hans som 

quar sat. oc eg varjie. oc aghe aldreg vizorj) J>a 

iorjjena mer vaeria. vtan han forfal haui som for 

var sagt. Nu aen han hauer Jion forfal. {>a scal til 

)>ings fara. oc laeta sin forfal biaera. oc suaeria. 25 

oc doma taka. oc si]>an ma han fiar{)a ])ing staemna. 

oc sina iorj) vaeria. Nu aen hin var{)e som staemt p 

var. Jia gånger laghasoknen in til huarghins Jiera. 

|>y aet han matte eg vaeria for aen a yuaersto faemt. 

Nu sael man manne ior{). oc annar (far) til oc 30 

avaerkar at ostaemdo. J>a scal {jaen som fanget hauer 

staemna hemuld sinne. })a scal hemulsman staemna 
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J)0m som avaerkajie. oc bi{>ia han sea hemuls ej> at 

sae oc si|)an scal han i J>rif>io faemt hemula. oc | 

bi.3r. q eg lopes ej) gaera. Nu avaerkar man manz egn. ork- 

(ES 15'5)' ar eg dylia J>aet. oc orkar eg lups ejje. aella oc 

5 sialuer vaeria. aella far eg hemuld. oc gaer o{>olbrut. 

gaeuer vt a yuaersto faemt. aellar for. bote {>rea mark- 

r er. Nu avaerka han flere manna iorj) oskipta. oc 

oskilda maellom |>era. bote J>rea marker. J>a scal 

han ena marc malsaeghanda raet halda til J>riJ)io 

io faemt. oc [>a 6)vtan aB) bota J)om som aefti kaere. 

aen {>o aet J>e sen eg alle vij) yuaersto faemt som i 

iorJ>enne atto. kaera jier sijian til }>a sculu {>er suaeria 

maej) ej>e fiughurtan manna aet han hiolt til yuaersto 

• faemt. Nv kraefia J>er alle saenz. J>a scal han ]>aghar 

15 bota. oc eg til JjriJjio faemt halda. Nu avaerkar man 

{)a ior{) som lut skipt oc laghskipt aer maellom 

manna. {>a bote {jrea marker firi huaria j>a iorj) 

han avaerka(>e annars manz lut skipta. oc lag skilda 

t Nv avaerkar by iuir skiael sin a annan by. boten 

20 alle J>e avaerkaJ)o huar [>era {>rea marker, taki sua 

huar af botenne som han a 6) i bynom. ena lagha 

v sokn boter alder by. Nv taker man paenninga lane 

af androm, oc saeter ior{) sina at vaj)ia faest at pante. 

oc skil sua firi aet cuma eg paenningane a J)om | 

bi. s^v. x dagh. J>a vari J>aet adalfaest. Nu cuma eg paenning- 

pr.). ane a sama dagh som sagt var. oc hin hauer sijian 

vm J>ry ar. oc f>rim flera. {>a aer J>aet adalfaest. Nu 
saegher |)aen som satte ior{)ena eg vara adalfaest. 

aella saegher eg vara at daghenom cumit. J>a a J)aen 

a vizorj) adalfaest vil vita. Nu aen man vil ior{> sina 

at pant vt saettia. J>a scal han fraendom forst biu[)a. 

vilia {>er eg a hana paenninga lana. J>a scal han til 
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Jringx fara. oc doma taka saettia huem han vil. Nu b 

aen han aer eg a cumin maej) elde oc aerne. oc 

eg skipat som at vaejjiom hauer. J)a a hin vizorj) 

som ryua vil. sua aet staemne hin J)ry J)ing. oc 

J>rea faemter som at vaejnom hauer. saegher vte vara 5 

staemnodaghen. oc bejjes ater ior{>ena andvar{)a 

sik. j)a scal han sua suaeria tuaenne fiughurtan 

manna e{)a. annan sua aet han saer aldreg af haende. 

oc annar7) haef})ar ej) aefter. Nu aen han gånger c 

uijjer aet han satte hanom iorj)ena. J)a a hin vizorj). 10 

vita maej) ej)e fiughurtan manna, aet han satte han¬ 

om. at vaej)ia faest. oc eg at adalfaest. oc annan 

fiughurtan manna e{). oc laeggia fram sua manga 

paenninga som iorJ)en sto}) flri. sua aet J)em samu 

paen|ninga boj) han a J>era staemno dagh. oc han wlte bi. 4 r. 

sialuer. aet han vilde eg vijjer taka. oc luca vt paenn-(ES 16 2 

ingana. Nu skil J>om a han saegher vara faerre paenn- d 

ingana aen han vt laej)e. J)a scal han vita J>em 

aemgoJ)a maej) e|)e fiughurtan manna, som J)e han 

intok. Nu skil J>em a vm daghen. annar saegher vara 20 

forra. oc annar eg. J>a star J>aet a faestna{)a manzens 

vitnom. Nu aen han suaer amote. sij)an hin hauer 

sua swrit som 8) aer sagt. oc viter aet han hauer fanget 

maej) adalfaest af hanom. J)a scal haeraez naemd vita 

huat J)aer aer sant vm. Nu aen flere maen aentiggia e 

bro{)er. aellar en by kaennas vij)er ena iorj). J)aghar 

vart aer firi enom. })a aer vart flri allom, aen J)er dela 

aller et mal. Nu aen sina lund kaennes huart9) J)era vij)- 

er ior{)ena. J)a scal han saerlytis firi huariom J)era 

vaeria. Nu scal eg aefter ior{)a delo lionga J)ing r 

staemna. oc eg aefter J)ing. oc eg faemter. buz e{)a 

sea. Nu delas J)er vij)er annar kallar fang. oc ann- g 
2 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



18 / Östgötalagen htkr. Af. 

ar faefrene. bor huarghen Jjera a. kippas J)er vm 

skylder. J>a scal faej>rene standa. oc fang firi ganga. 

Nu bor hin a fanget hauer. J)a rinda fang faejirene. 

bi. 4 h Nu delas J>e vijjer forna faejjrene. oc | fanga fae|)rene. 

i*9: i). oc kippas vm skylder. aella avaerka bajjer. {>aet som 

{>er dela. (>a scal forna faejjrene standa oc fanga 

i faejjrene firi ganga. Nu bor hin a som fanga fae{>r- 

ene kallar. J>a rinder {)aer fanga fae{)rene. forna faej>r- 

k ene. Nu vil kirkia egn sinne kopa. }>a scal biscupe 

io til saeghia. aella prouaste. kopa til iamna|)a. firi 

Jjy aet vghurmagha kop. aellar kirkio ma eg andra 

lund kopa vtan til baetra. kaeres J>aet J>a scal til 

iaemna])ar. aellar kop ater ganga. Wil kirkia aellas 

closter egn sina saelia. hana10) horer eg til ater 

is buz. Koper biscuper egn dor han. J>a aeruer han 

kirkia. aen han hauer eg scaparua. oc [)a ior{) han 

kopte. vaeri sua j>aen biscuper aefter cumber. som fae{)r- 

i ene sit. SamuleJ) closter oc kirkia. Nu ae huar bonde 

scal til hemuls lita. f)a lite til hemuls. biscuper. closter 

m oc kirkia. Nu ma eg vghurmaghans ior{> skiptas vtan 

til baetra. aella til iaemna])ar. varder hans malsman 

sua fatoker. aet han orkar eg Jjon vghurmagha barn 

fojja. J>a scal han androm J>era fraenda til saeghia. 

aet han taki oc fojje J)om. oc eg {>era ior{) saeli. 

25 vil han eg. {)a scal han til |>ings fara. oc Jjaer 

vi[tra] ... 

bi. 5 r. Nu clandas firi hanom. oc kallas ran takit 
(Vins 
b i3). vara Nu a eg rantakit lej>a. Nu nar han eg hemuld 

sinne, oc eg losnomu). loser hin mae|) e{)e. aet 

30 ))aet var af hanom rantakit. |)a scal han ganga til 
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jjaes J>aer vin var at maej) swrnom ej>e. aet paet lostes 

af mik firi rantakit. oc J>y aer iaek haer vaerj>er til 

virkning 12) minna ganga. sua scal vinen ganga til 

salans 

[N^]v uil kununger raefst sina sea. 5 

{>a scal haeraez naemd naemna ba{)e {>e vi{>er vara 

som ui{)er delas, oc iaka J>0m mannom som naemnas 

i naemdenna J>a scal sannindamaen i naemdena saett- 

ia 13). oc eg ui^erdelomaen. oc eg J)era vilda maen 

aellas fraender J)era. Nu si ter man quar cumber eg a 

til kunungx raefst. bote J>rea marker sella uiti lagha 

forfal sin. J>aet aer hiaer lagha forfal. aer sialuer siuk- 

er. aella siter iuir siukom. aellar aer a forfiaeti fians 

sins. J>a uiti ]>aet maef) e{)e fiughurtan manna, aet 

han var a lagha forfallom. Nu naemnis man i b 

naemd. syn oc vil eg i ganga. haette uij)er J>rim 

marcom. 

Taessin mal agho a kunungx naemd. slitas, al edzoro. 

al tuaesuaere. alla olagha ej)a | kniflag. kunungx bi. 5 v. 

dom brut. allar iorjja delor. al hogmaele. al fiae{>er- 2oRB 2) 

tiug mal. al morJ)giald. oc ran. oc olagha naemder. 

sua oc aen J>ri gaeua enom Juufsak. Nu vil kunungx c 

soknare fiarjjungx naemd sea. }>a scal Har^ungs hof- 

{)inge naemd giaera. kumber bonde eg 14) til J)ingx 

bote J>rea ora. siter alder fiar{>unger quar bote |)rea 25 

marker. ()aessin mal agho a fiarjjungx naemd slitas, 

al {>raemaerkes mal lagstaemd. oc lagcalla{) til lagha 

sokner. aen {>a aeru eg iorjjadelor. oc aer eg lionga 15) 

{)ing for staemt. J)a aen J>aet aer for staemt. J)a kumb¬ 

er J>aet eg til fiar})ungx naemd. Nu aen lionga. J)ing d 
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aer eg for staemt. pa scal naemden faella hin firi ofsot. 

aella annan pera firi vanbupit. oc eg han sialuer 

vaerria sik huatte hin [>aer sotte. oc eg paen firi var 

stadder soknenne. ganga per laghum vp a. J>aet aer 

e gen laghum. Nu var paet sua forst. var man lag- 

wnnen. pa sculde han naema. sua oc firi giald. pa matte 

naema eg innan gar)) oc grinda stulpa. naemde han 

sua pa hafj>e han firi naemt sakenne. oc sinom 

prim marcom. pa gafs J>aet af i knuz kunungx 

10 daghum. aet eg matte naema oc huar som naemde. 

bi. e r. han hafbe firi naemt sakenne I oc sinom l#)brim marc- 
(RB 3: 2). v 1 /r 

om 1Ä). ae firi huat han naemer haelder firi gi(ald) 

aellas firi sak. far paen do)) aellas acomo nam gor 

vari ogilt. gor han naquat. vari tuaegilt. sua aeru 

15 oc nu lagh. ))a staddes oc sua. aet varder man 

lagwnnen firi minne sak. aen gislinga brut. ))a sculde 

))(ae)t raefst bi))a. raefst sculde huart J)ri))ia ar va(r)a. 

f H(u)ar ))a faeldez. oc vilde han eg bota. j)a sculde 

))ing hem til hans naemna. oc miata vt sak hans. 

20 forst malsaeghanda. sua skipto per sipan paer pinge 

iylgpo ok eg kununger vtan han sialuer fylgpe. 

g Nu sip(a)n pa com paet sua. aet han taker huat han 

aer nae(r ae)llas eg. Nu gaf paet sua birghe iarl. aet 

sipan raef(s)t hauer lagwnnet malet. pa scal laeggia 

25 staemno d(a)gh. aen pe bota vilia. uilia per eg bota. 

pa scal naemden pon som faelde hem fara til pera. 

oc laeggia af barnanna lut. oc husfrunna lut. oc af 

hans luti miaeta sua mykit som han aer faelder at. 

Nu vaer han gozet oc gaer nacrom acomo. huat 

30 paet aer haelder i garpe aellas vtan garp. pa boten 

tuaegilde. far han acomo vari ogilt. Nu aen naemda 

maen vilia eg taka firi hanom. pa boten prea mark- 
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er. aen J>er haua eg for | (fal) Nu aen J>aet aer i bl 6 v. 

gotlande. }>a scal J>aet som bo(tes f)orst i J>ry skipt- 

as. sij>an taki en lut kununger oc s(ok)nare hans. 

annan lut biscuper oc soknare hans. J>(riJ))i luter 

skiptes i J>ry. aen lut malsaeghande. an(nan) lag- 5 

manne. J)riJ)ia haeraezhofjnnga. Nu i sma(landom) h 

Jja skiptes raefst i J)ry. en lut malsaeghan(da). annan 

kununge. J)riJ)ia haera|>e. en }>aen lut (tak)er kununger 

firi ensac sina. Nu ma eg taka firi (ann)ur mal. aen 

Jjon i kunungx raefst faellas. taker (han) firi annor 10 

mal. })a bote som skils i rans ma(lom) Nu scal i 

gar{)a naemd gaera 17) (til Jjaes) by(a)r 18) som naquar 

granne kaerer til annars (aet) han hauer ska^a fanget 

vm sit korn. til })aes byar som ingaerjris aer mae{> 

l>en 1. oc eg til flere byar Nv scal broa naemd gaera k 

a fiarjmngx raefst. }>a (scal) naemden vita til mykils 

hon faelle brona. huat haelder hon faelle allan by. 

aellar huarn bonda som eg hauer bygt. sua scal oc 

gar})a naemd uita huru hogt hon faelde garden. 

Nu faeller naemd gar}) aella bro. oc naemna til maen 1 

}>em som1#) faella. }>a ma eg e}> amote naemd 

ganga ao) Nu aen han troster sik aet I han sant hauer. bi. 7 r. 
00/ 1 (RB 4; 1) 

}>a scal han sua manga paenninga i borghan saettia. 

vndi kunungx dom. aella lagmanz som han aer 

faelder at. aer })aer san syn til. aet J>e aeru osaki. 25 
ar 

}>a agher kununger aella lagman })0m osaka doma. 

aeru }>er osaki boten eg. oc eg amote naemd gängen. 

Nu aen naemden faellaer sua. aet hua som gar})- m 

en aella brona a. oc f>em aal) fa. mae{> lagha 

skipte han faella })er. oc naemna aengin til. }>a ma ao 

han dylia aet han a eg })a bro. aella }>aen gar}) bygg- 

ia suaerin }>o varlica }>aen e}>. aet synen bryte eg 
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n atran. Nu faester man ej) firi fult oc fiaejjertiugt. 

|>aet aer ejjer jjraetolftor. half naemt. oc half onaemt. 

o Faeste man ej) firi siaex marka sak. J>aet aer jjuaetolft- 

P or ej>er half naemt. oc half onaemt. Faeste man ej> 

5 firi j)riggia marka sak. aella siaex era sac. aella jmgg- 

ia ora sac. |>aet aer tolf manna ej>er. Nu aen man 

faeste tolf manna ej) firi j)riggia ora. aella siax ora 

sac. oc falz J>aen ej)er. J)a bote J)rea marker fulla. 

q vtan J>aet firi giald se. Falz tolf manna ej>er j>aen 

10 firi giald aer faester. j)a falz han til gialz. oc eg til 

mera Nu aer annat sac. oc annat giald. dyl man 

Bl. 7 v. 
(RB 5: 1). 

sac firi kununge. aellas malsaeghanda. aellas haer- 

aj)e. falz at ej)e j)em. j)a faelles ut saken, oc maej) 

r j)rea marker. Nu aen man kraefs minna aen ortogh 

15 giald. j>aet aer hans sialfs ej>er. Kraefs han minna aen 

ores giald. j>aet aer hans ej>er oc annars maej)er han1 

s om. Nu aen han kraefs minna aen half faemte ort¬ 

ogh. j)a aer j)aet hans sialfs ejjer oc tuaeggia maej) 

t hanom. Kraefs han half faemte ortogh. J)a borias j>aer 

20 tolf manna ej>er. brister at ej>e oswrnom. Jia bote 

vt gialdet. oc eg mera. gånger han ej)en oc brist¬ 

er sij>an. 2a)j)a firi men J)a bote biscupe firi men aa) 

j>rea marker, brister firi olagh bote kununge. oc 

v malsaeghanda. oc haerajje j)rea marker. Nu faester 

25 man androm ej)a j)a scal han taka vaelia som ejjen 

faester j)rea scal han i val lata. oc hin sij>an af taka 

Jjaen som han vil. j>aen sakena gaeuer oc boanda 

x maen. Nu scal til jiraetolfs ej)ar j)ri taka vara. til 

tuaetolfs ejjar tue taka vara. til tolf manna, aella 

so fiughurtan manna aella faemtan manna ej) scal en taki 

vara. Nu alt jjaet j)raetolftar aella tuaetolftar ej)a 

sculu vara. j>a scal half naemt. oc half onaemt vara. 
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Nu i allom fiughurtan manna e|)om. J)a scal tua 

naemna J>em | som vitne sculu biaera. Nu vil man 

til tuaetolfs. aella Jjraetolfs ej)a saeghia. |)aghar enom 

taka ser til saghat. J)a aer allom. Nu saegher man 

til e{)ar. han scal haua maejD saer tua maen. oc hitta 

hema ej>a takan. Nu rinder23) han vndan oc vil 

eg raeta. ständer a tompt hans. oc le{)er han ope. 

ser ater i j)ere. {>a aer lagsaghat til. Nu skil {)em 

a. hin {>aer til sag|)e saegher. aet han varajje til ej)ar 

sua aet hin visse, hin nekar. J)a aer J)aet takans viz- 

orj). aet han visse eg. aet hanom var til ej>ar saghat. 

brister at ej>e bote J)rea markar firi tak villo. J>a a 

takin haua mae{) sae tua maen. ganga i gar{> J>aes 

e{>en faeste. oc saeghia til um faemt. Nu aer eg han 

sialuer hema. som ej>en scal fora. cumber hem 

t>rim natom firi faemt. [)a scal han e[) fora. )>a agho 

f>er faemt a mi{>munda sokia som dela. Nu cuma 

{>er a faemt takin oc sakin. Nu tael takin vaete fram. 

oc vil vita. edzoret. oc {>aen aer {>aer som fora scal. 

Nu kumber eg })aen som sea scal. cuma forfal hans. 

j)a a ej>er andra til saegn. Nu kumber huarghin 

}>era. agha aldreg si{)an J>aen ej) sea. J)a scal han 

haua staemno manna e|). f>era tuaeggia )>aet visso, 

oc a staemno varo. aet alder J>aen raeter. {>aer var faest¬ 

er. J>a var Jjaer framme, oc Jm wlte sialuer. | et {)u 

vilde eg sea. Nu cuma J>er aller a staemno. hin at 

maele. taki oc saki. Nu skil J>em a vm edzoret. J>a 

aer J>aet takans uizorj) vita huru han var taki at 

e{>e. oc huru manga manna e{)e han var taki at. 

Nu stauar han manne. oc gånger burt sij>an. oc vil 

b Bl. 8 r. 
(RB 6:2). 

Bl. 8 v. 
(RB 8: 
pr.). 

ge ej> sea. {>a (a) takin suaeria ni})er edzoret. si])an 

agho staemno maen staua. oc hete laghgangen24). 
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e Nu raener faen boc af fem som sea scal. aellar 

faen som fora scal f aet aer f rigg i a marka sak. aellar 

tolf manna efer. aet han raente eg boc af fem 28). 

28)giter han dult aet han raente eg bok af hanom 2#) 

rfa vari hans efer fallen. Nu suaer taki vilt edzore 

nifer. viller firi fem som sea scal aella hanom 

som flytia scal. kaere annar (fer)a (tu)iggia. fa viti 

maef efe tuaeggia manna, oc tolf (aeft)er. aet han 

bar sua tax mal sin som han v(ar) ta(ki) at efe. 

10 brister at efe bote frea mar(k)er. Viller han firi 

fem fora scal efen. oc han gånger eg (fy si)n (ef 

o)rkar fa taki efe fiughurtan manna, aet han bar 

8u(a) som atte oc lagh varo. fa vari faen efer fall¬ 

en. Nu orkar taki eg fem efe. fa bote som skilt 

15 ae(r). oc faen efer haui andra til saegn Nu ville tak- 

in firi fem efen scal sea. oc hin gånger ... 

bi. 9 r. h i efenom. boten faes raet som eg gaf vr efenom. 

(R 17)’ Nu gaeuer man flerom sac firi et mal. fa ma eg 

saker sakan vaeria for aen han hauer sialuan sik 

20 uart maef lagha efom. aella lagha botom. fa ma 

i han annan vaeria. oc i27) vitnom standa. Nu gaeuer 

man dofom sac. fa scal han vita maef efe fiughur¬ 

tan manna, aet han garf bar hanom fa sac maef 

staemdo finge quikum. oc quifafullum. orkar han 

25 hem 28) efe. fa scal arue hans bota. aella dylia firi 

sak fa samu. orkar han eg efe. fa 29) aruen huatte 

k bota aellas dylia firin. Gaeuer bonde bonda sac. 

han scal vm manadagh i garf hans ganga. tua maen 

maef saer taka. fa aer hans fing staemna gild. oc 

30 hanom til fings staemna. Nu aen han hauer eg sua 
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Jja ger hans Jringx staemna ogild. Nu ma han eg 

flerom staemna vm daghen aen enom. aen kunugx sokn- 

are. oc biscups soknare. huar Jjera ma Jjrim mann- 

om vm daghen staemna. oc eg flerom. samu tua 

scal han a {ringe haua som han staemde maej). oc 5 

atmaele gora a {ringe. Nu cuma ba{>e a {ring hin 

som staemde. oc {>aen som staemt var. {>a scal skila- 

mannen hora aen hin I tala laglica til hans. aefte bl 9 v. 
(RB 22: 

j>y raet aer. talar han J>aet til hans laghen saeghia pr.), 

saekta #0) mal vara. ständer hin framme biu}>er raet 10 

firi sic trae oc taka. vil hin eg ui{>er taka. {>a of 

soker han. {>a a han bota }>rea marker firi huart 

{)ing. J)a scal hanom eg faemt laeggia siter han faemt. 

oc aengin lag{>e hanom. haette uijjer J)rim marcom. 

Nu biu{>er han hanom aengte raet. {>a scal faemt 1 

laeggia hem til hans. vil han J)a raet gaera j)a 

a Jiaen eg saker vara som a faemtenne gaer raet 

Nu mota hanom eg suar a {ringeno. aellas a faemt- m 

enne. af {>aes aluom som staemt var. {>a kaere han. 

aet han gaer{>e hanom eg suar. {>a scal han dylia 20 

sua31). aet iaek visse eg aet maer var Jring staemt. 

aella maer var forra til e{>a sagt. aen {)y 3a) staemde 

maer {ring. aellar iaek var siuker sialuer. aellar sat 

iuir do{)om. aellar var a fiaeti fear sins. J>aet aer 

lagha forfal. orkar eg e{)e. bote J>rea marker. 25 

aella viti oc Jjaet mae{>er e{)e fiughurtan manna, aet 

alder {>aen raetter hanom var skilder. han var han¬ 

om bu]rin a faemtom. han wlt(e sial)uer aet han 

vilde (eg ui{>er taka) Nv (biu{>er han) raet oc hin n 

vil eg ui{>er taka vtan (staemner oc soker) vp a 33) 30 

han. | }>ry {)ing. oc Jjrea faemter. haette ae ui{>er {>rim bl^io^r. 

marcom firi huart {ring. Nu aen han vil eg raet gaera. a o pr.). 
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första {finge. aellar a forsto faemt. J)a scal han staemna 

annat Jfing. oc sitia andra faemt. gaer eg J)a hanom 

raet. J)a aer han saker at siaex marco/n. sij>an scal han 

staemna JmJfia J)ing. oc sittia JmJfio faemt. vil han f)a 

5 raet gaera. annat J>era biu{)er lanzlagh for sik. J>a 

scal han eg firi lagha sokn fallin heta. kaere hin til 

han(s) hui han gior{)e eg hanom J>aen sama raet a 

forsto (finge. oc forsto faemt. aellar oc a andro 

J)inge oc andre faemt. J>a aer J>aet hans uizorj) maej) 

10 ej)e fiughurtan manna. J)er tuer J)a varo a faemt- 

enne han boj) hanom raet a forsto J)inge oc faemt. 

sua tolf aefte. si)>an andra tua J>aet visso, aet han 

boj) hanom raet a andro J)inge. oc andre faemt 

p Nu kumber fiarjmngx naemd for aen han staemne 

15 lionga })ing. J)a gome aet hon faelle eg J)aen firi socn- 

enne sat. aen han giorjie raet a J)ri{)io faemt. 

q Nu aen han wil aldreg vi{) raetto taka som staemde J)a 

ma han faella 84) nu aen h(an wil eg raet gaera) J)a faell- 

en han firi wanbujfit Nu stae(mner man manne) J)ing 

20 J)em som eg var hema sialuer. oc kom eg h(em) firi 

bi. io v. faemtena. J)a a J)on staemning | (ogild) vara. vtan 

n 24)1 J)aet se firi drap. aellar manhaelgj)a (mal) J)(on) han 

scal sokia sic firi. aellar iorJ)a delor. aen (J)aet aer) sua. 

aet han hitter han hema a första J)inge (oc flyr sij)an) 

25 firi laghasoknenne. J)a ma han alla (sina lagha) sokn- 

er sama staj) ut sokia som han for staem(de) aen 

J)0 aet hin se tuaebola. oc far fran J)y bole. oc til ann¬ 

ars. Nu ma eg lionga J)ing staemna firi iorjia del(o)r. 

Nu kumber fiarjiungx naemd. oc bonde vil lionga 

30 J)ing staemna. J)a scal han tua maen maej) saer haua. 

J)a han til lionga J)ings kumber J)a scal han laeta 

tua maen suaeria. aet han hauer raet staemt lionga 
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jring. aefte raeti86) staemd J)ry mal j)ing. sij>an sculu 

{>er bi{>a til hin cumber som suara scal. Cumber 

han. j)a scal forst raet gora firi huw{) malet. aen- 

tiggia faesta lagha boter. aellas lagha e|)a. si{)an ' 

scal han vita maef> tuem manno/n. aet jjaen sama 5 

raet han gior])e J>a hanom. han boz hanom a 

forsto {finge. oc forsto faemt. Andre tuer {jaet vita. s 

oc naer varo. aet sama raet bo{) han hanom a J>riJ>- 

ia J)inge oc J>ri{)io faemt. si{)an scal han tolftar 

ej>a aefte huart vitne faesta oc gaeri raet firi huwz 10 

malet mae{> ef>e. aella mae{) botom ... 

Noter. 

*) eg tillagdt öfver raden. 
*) Efter laghasoknen är ordet gange öfverhoppadt. 
*) n tillagdt öfver raden. 
4) r tillagdt öfver raden. 
B) D. v. s. vtana (— vt hana). 
8) a tillagdt öfver raden. 
T) Fel för annan. 
8) Efter som är ordet nu uteglömdt. 
*) Fel för huar. 

10) Fel för hon. 
u) Fel för leznom. 
1S) p tillagdt öfver raden. 
*•) Hela ordet tillagdt öfver raden. 
14) eg är af misstag skrifvet två ggr. 
15) Klemming Småstycken på fora svenska s. 89 läser liongs, 

men a af alldeles liknande form som här förekommer flerstädes. 
18) Orden Prim marcom tillagda öfver raden. 
1T) Efter gatra stå i hskr. ordgn a fiarpungx rcefst, öfver- 

strukna såsom felaktiga. 
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18) Klemming Småstycken på forn svenska s. 91 läser här 

med orätt huar. 

*•) som tillagdt öfver raden. 

*°) ganga rättadt från suaria därigenom att det senare 

underprickats såsom felaktigt och ganga skrifvits däröfver. 

M) Framför a står i hskr. oriktigt agha. 

**) Fel för: pa firi men (pa) bete biscupe eller pa bete 

biscupe firi men. 

*•> Det senare r-et tillagdt öfver raden. 

*4) Andradt från laghganget därigenom att t underprickats 

och n skrifvits däröfver. 

**) Rättadt från hanom därigenom att detta ord öfverstruk- 

its och pem skrifvits däröfver. 

**) Orden giter— hanom tillagda delvis öfver raden, delvis i 

marginalen. 

,7) i tillagdt öfver raden. 

*8) Felskrifning för Pem. 

**) Efter pa bör ordet a (= skall) inskjutas. 

•°) Rättadt från scegta därigenom att k skrifvits öfver g, utan 

att detta dock underprickats eller öfverstrukits. 

S1) sua tillagdt öfver raden. 

•*) Felskrifning för pu. 

") a tillagdt öfver raden. 

*4) Efter falla äro orden firi ofsot öfverhoppade. 

*‘) Felskrifning för rat. 
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haerra ... aen fulsaere. ba fylghia ... gånger man bi. i r. 
(Vab 12* 4) 

at and [rom] ... vil han sca{ja aellar ... aker vm 
var. aellar ... [ho]gger. siar. blojjuite x) aellfa] 
... [hi]on. {)a aer alt {jaet tufaegilt] ... han sialuer 
far. {jaet ae[r] ... [naqujar skilnajjer brajjleca *) ... 5 
aeng vm byrjja tima ... huars {>era a coma ... Nv 
combir skiaelna{j[er] ... [ba]{>e iaemna acomo. {ja 
... [bo]ten ba{>e. kununge oc ... [saenjder af enom 
manne ... [gi]alden {jon egh al mer ... haelder in 
laendinger aell[a] ... man. aella vghurmag[hi] ... 10 

{jaen {jaet gior{je. {ja bot[e] ... cuna varjjer höggen 
... fojje dot bran a). {jaen Jj[aet] ... fiuritighi mark¬ 
orn. {j[om] ... oc haerajje. oc malsaeg[hande] ... 
[var]{ja barjj. aellar sar. aellfa] | ... [firi li]ggia sic bi. 1 v. 
aellar han ... [h]ana. Nv aen cuna hogfger] ... [bo]te 15 

henna malsman ... [ku]nunge. mark haerajje ... 
goz Nv scal egh cuna ... [bru]t. aen {jaet giaers. {ja 
kufnunger] ... marker bota. oc egh ... {jera man 
sarghar ... [vitn]a firi sar. haenna malsfmanne] ... 
han dylia firi hana m[ae{j] ... saklos. orkar han 20 

egh ... [hua]t haelder hon gaer fulzaefre] ... [vili]a. 
{ja scal {jaet vara {jrea ... [so]m saret fic. {ja scal 
mals[aeghanda] .. . [halu]o bota Nv aen vghur- 
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Bl. 2 r. 
(VaJ) 15:3). 

10 

15 

Bl. 2 v. 
(VaJ)16:1). 

25 

30 

[maghi] ... [fullojm sarom. J)a scal J)aet sua... [ku]na 

haffe giort. vtan ... scal malsaeghande haua ... 

[aeljla kununger Nv varQjer] ... [ly]te mej) haluo 

beta Nv ... maghanda man vara ... [eg]h. J)a a 

malsmannen viz[orJ)] ... [fiughurtjan manna at han 

aer... han kaerer til hans si[|)an] ... |. [gi]aerj> giorpe. 

oc {>aer herfer] ... se me{) vaj>a giort. J)y ... taks 

firi vaj>a. oc han ... aen firi vaj)a. ae huat... aella 

skeno Nv ae huat ... cuna vghurmaghi ae[lla] ... 

[naquajra a como far giaera ... vaj>a. aella mej) 

vilia ... aen fiaejjertiug. J)a sca[l] ... aer sua vndi- 

standa. aet ... som sialf boten. oc i lyftesbot] ... 

kununger Nv aen han ... aet hyl huatte hatter ... 

armber aella ben. sua ... hand. aella feter crum[pna] 

... lytis bot. nat oc iamla[nga] ... [ha]nom baetra. 

innan na[t] ... varder egh lyter. J>a s[cal] ... ta[ka]. 

oc J>a nat oc iamlafnge] ... [aepjter lytes bot. oc 

egh fferra] ... cuna. aellar vghurmag[hi] ... sar¬ 

om. huat haelder me{) ... siax era. oc leghe han¬ 

om . . . [dax]uercom. oc fej)e Jjrellen ... | . . . 

[f]iri högget saer. oc sino ... [})]aen som fostran 

a. Jjem ... Jjaer aghe i huatte earl ... mej) vaj)a 

giort varjjer ... [aeljla fostre. J)a J>aen J>em ... 

[v]aj>a som firi vilia. sua ... [a]nne{)ox. |>a betes 

sua firi ... [N]v haemblar 8) man J)rael anfnars] ... 

fot mej) vilia. gialde at[er] ... [an]nan firi. oc 

mej) J)rea m [arker] ... [bondanjs. aghe i huatte 

earl ... man at manne. oc var[J)er] ... [J)riggi]a 

marka sac. aen J)aet ... [t]il vaj)a. egh ma flere 

... [J)]aet tax egh til vaj>a v[tan] ... hiog. oc J)aen 

aer saret ... [g]anga som fer var skilt ... J)a varin 

saclese firi kufnunge] ... J)aet er heghre sac aella ... 
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[va{)]a ej) faesta han scal han ... [iaemljanga. oc 
ganga innan ... han egh sua. J)a hete fafllen] ... 

aellar gånger attir fifri] ... [kunungje til fear oc 
allom manrnom]... I scal vaba eb sialuiliandes faest as. Rems. ia 

X i - , , r. (VaJ) 
stemner hin aefter som acomona fic. pa ma egh i7: i). 

va{)a ej) amote suaeriae Nv hugs minzte finger af 

mej) vaj>a. J>a bote orre firi finger, oc annan firi 
lyte. oc halffmark] ... | skella (a)ll i scalo. J)a er Rems. Ia 
skena fiaej>ertiugh. Nv siar man annan til bloz. Å).a 

J)aet ser Jjrigia marka sac taki ena mark. [)sen sic 10 

soker. oc ena mark kunungir oc ena mark hsera|)e. 
Nv hauir han viJjzorJ) sic ... | malom4) til lionga J)ings Rems. Ib 
hora. Nv gaer han egh raet firi sic. J)a scal fsemt 20: i), 

af lionga |)inge til hans lseggia. Nv vil han rset firi 

gaera a faemtene. J>a ser J>aen [eg]h fallfen] ... | mej) Rems. Ib 
vilia giort. sella mej) vaj)a. Nv gaer man fulla skeno 23= i), 

mej) va{)a. J)aet aeru ora tolf. oc va{)a ej)er aet J)aet 
var i va})a. oc egh i vilia. var{)er han lyter ... N[v] 

[gijaefr] man bloJ)uite ... 

[forjsaete androm J)aet aer tolf manna e{)er. aet han bi. 3 r. 

giorJ)e hanom egh forsaete. aellar bote J>rea mark- ^pr.)27' 

er Nv gor man at lop androm, synes a vaknom 

aellar a claeJ)om hans. oc eg a sialuom hanom. 
J)aer comber han laghum firi. J)aet aer ej)er tolf 
manna sua aet han gaerj)e hanom aengte atlop aellar 25 

bote J)rea marker. Nv al J)on manhaelgj)a mal. J)aer 
man gaer til vghurmagha. aellar til kunu })on aeru 
sua gild. som J)aet vare giort til maghanda manz. 

oc egh gildare Nv aen man siar annan kinpust. 

skiuuer. skiuter. aellar riuer clej)e hans sua aet30 
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hans manhaelgj) skadas. J>a dyli mef> tolf manna 

ej)e. aellar bete {>rea marker. Nv firi al man- 

haelgj>er mal. J)a scal malsaeghande ferst sac gaeua. 

oc egh socnaren Nv bete han vi|>er malsaeghandan 

s lenleca J>a kaere socnare til hans. J>a scal han dyl- 

ia mej) tolf manna e{>e. aet han hauer egh bet vi))- 

er malsaeghandan. aellar bete som skils Nv var))- 

er man stukka))er olagleka sua aet hans feter rutna 

af hanum. bete fiae))ertiug. der han af. J)a bete 

10 som fer var skilt i drapa malom. oc hans sac 

ekes at fiuritighi markom. stuk[ka] ... 

Bl. 3 v. Nm .. . oc slippir vndan. J)a dyli mej) J)raetelft- 

pr )- om e{)e. aellar bete fiuritighi marker. Nv sael man 

fraelsan man i annoJ)oghan staj). maej) vin oc vitne. 

15 bete firi fult oc fiae{)ertiuct aellar dyli mej) J)raetolft- 

om ej)e. J)aer scal fraelsan lesa J)aer han hittes. egh 

ma fraels at lesnom 5) ganga. Nv sliter haeraznaemd 

tuesuere mej) kununx dome. aellar lagmanz skilum 

oc •) egna delo. oc auerkar J)aen si{)an aer faelder 

20 var. oc kiaennes vij) J)a iorj) si))an. J)a aer J)aet ior))a 

ran fult oc fiaej)ertiugt. Nv bryter man kunungs 

dom. J)aet aer 7)fiaeJ)ertiugt sac 7) Bryter man lagmanz 

dom. J)aet aer tolf marka sac. Bryter haerazhefj)- 

inga dom. bete siax marker. Bryter fiarjmnx 

25 hefj)inga dom. bete J)rea marker. Nv kaennes kunu 

truldomber varj)er takin vi{)er oc mej) sannom vitn- 

om let. J)a hauer hon firiuerkat liue sino. hana 

scal stenka i hael. Nv kaennes haenne J)aet. oc syn¬ 

es J)aet egh a bondanom. aellar a hionom hans. 

30 aellar a bo hans sanna fergiaerninga J)a vaeri sic mej) 

J)raetelftom e))e. aella bete fiuritighi markir. vaenis 
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haenne sac. oc J>aet aer huarghen synt a bo hans. 

{>a vaeri sic mej) e{je | ... fiaejjertiug. Nv lejjes {jaet bl 4^ 

ran me{) ope oc bu{jum 8) oc bujjcafla. {>a aer {jaet 

ran fult oc fiaejjertiug. {ja aer {jon giaerjj gild at 

hundrajja markom. Jjaet aer högsta ran. Nv gor 5 

man 9) bos ran vraeker burt hund oc hiorjj quarn 

oc kiaetil. byrlar oc a bac laegger lejjes {jaet ran me{j 

ope aella bu{j cafla. {jaet ran aer fult oc fiaejjertiug 

Nv lejjes egh me{j ope. staemner {jing. oc maeler 

at. {ja aer e{jer {jratolfter. brister at e{je bote 10 

firi fiaejjertiug. Nv gor man hand ran androm a 

vaeghum vte. le{jes me{j ope. oc bu]jcafla. {jaet 

ran aer fult oc fiaejjertiug. lejjes egh me{j ope. 

{ja aer {jaet e{jer tolf manna, aella {jrear marker. 

Nv tax {jaet vt me{j ranzsacan af hanom som raente. 15 

aellas i handom hanom. {ja ar {jaet fiaejjertiug. aell- 

ar dylia me{j Jjraetolftom e{je. vil han egh staemna 

afte. vtan bijjer kununx raefst. {ja scal haeraz naemd 

vita huat jjaer aer sant vm. Nv raenes man a skipum 

oc i skaerium. {jaet ran aer fult oc fiajjertiugt. 20 

comber han vndan me{j som raente. {jaet aer Jjrae- 

tolfter ejjer. Nv i allom {jraetolftom eJjom. {ja a 

halft naemnas. naemne ae huat han vil cunna. aell- 

ar valincunna. giter egh e{j gänget, faellis til | ... bi. 4 v. 

[hanjdom. {ja hauir han firiuerkat liue sine 10). oc 1 p£). 

allum {jom losorom han a. han ma vitna. oc vp 

hiaengia. Tax egh i handom. {jaet aer e{jer {jraetolfter. 

brister at e{je. bote ater {jaet han stal. oc me{j 

fiuretighi marker. Nv stial man inne vndi lase. 

varjjer takin me{j. {ja scal JjiufnaJj a bac hanom 30 

binda, oc til Jjings fora. egh ma firi minna {jiuf 

binda aen half mark. vtan {jaet se manz fae. Jjaet 
3 
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gamalt aer ae huat han stial J)aer af. |)aet aer n) fulder 

J)iufnaJ)er. J)aer ma han binda me|) oc vp hiaengia. 

for vtan hund. oc kat. hons och gas stial han 

naquat J)era. J>a bote snattara bot. aellar dyli som 

5 skilt aer. J>aet sculu tuer suaeria. aet han aer at J)y 

sänder J)iuuer. J>aet sculu andre tuer suaeria. aet 

j)a han var stulin . J)a var lagleca skaerscutat . sua 

{)ri{)io tuer . aet hanom aer fulder ])iufnaj)er a bac 

bunden. sij)an ma han til galgha doma oc vp 

10 hiaengia. Nv tax egh i handom inne takin J)iufna{)er. 

l>a aer J)aet ej>er tuae tolfter. halft naemt. oc halft 

onaemt. taki ae huat haelder han far cunna. aella 

ocunna. Nv brister at e{)e. bote ater J>aet han 

stal. oc mej) siax marker. Nv stial han 12) haest i 

15 fiaetre suaeri sua firi vtlas som inlas. Nv stial han | 

bi. 5 r. haest a valle. aella andra bondans custe. varjjer 
(\oj. 32.2). takin meJ). J)a aer J>aet ej)er tolf manna, brist¬ 

er at e{>e. bote ater Jjaet han stal. oc mej) J)rea 

marker. Nv gaefs manne sak. aet han aer gor J)iuu- 

20 er tax egh i handom. Jiaet aer ej)er J)raetolf(t)er. 

brister at e{)e. bote ater J)aet han stal. oc mej) 

fiuritighi marker, tax i handom. aellar le})es a haend- 

er hanom J)iufnaJ)er. oc giter egh let13) af hand¬ 

om saer aellar tax i husum hans som han raj)er 

25 lasom. J)aer cumber han egh laghum firi. han ma 

binda, oc til })ings fora. vitna oc vp haengia. Nv 

tax i olaestom husum hans. J)a a han viJ)zo(r)J) 

dylia mej) tolf manna ej)e. Nv tax vndi lase J)om 

som raj)er Jirael oc annoJ)ogher hion. J)aer cumbir 

30 bonden laghum firi sic. ne oc tolfmanna ej), aet 

egh han oc aengte hans fraelst hiona han a verkom 

firi var{)(a gior)J)e J)aet. oc bote firi J)rael slika J)rea 
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marker, som han scal losa mej). Ny kan bonde 

stulin var{>a. J)a scal han firi grannom sinom lysa 

huat hanom aer huruet. Nv hauer han u) huma a 

huart kumit aer |)a scal han |>it fara. bej)as lagleca 

ranzsaca. han ma egh hanom ranzsac synia. J)a 5 

scal tua men til taka. sin huar J>era J>aen scal 

saeghia sum ranzsac be|)es. huat hanom aer huruet. 

oc Jjylict. J>a scal hin saeghia. huat inne aer firi 

J)om. J>a sculu J>er in ganga. som naemder aeru. 

Jja scal J)om ranzsaca oc sea huat j)er haua inne. 10 

aer baet inne som af holnom aer stulit, ba scal scuba. bi. 5 v. 
•JU 1 .. . * . (Va{)32:4). 

aen vindogha aer a veg sua mykit aet Jjylico ma in 

casta at. oc J)iufnaJ)eren 16) ligger egh fiaelajjer. oc 

sua at han gate J)it incastaz. aellar aer glugga vndi 

syl. sua aet J)yligt ma inganga at. J>a a bonden 15 

vi|)zorJ) vaeria sic mej) tolf manna ej)e. Nv aer egh 

vindogha til. J)a a han egh viJ)zorJ). Syn han han¬ 

om ranzsac aellar aer burto. J)a a värj) firi dur¬ 

um halda. haerazhofjnnga buj) fa. J)a scal han 

buj)caflan vp skiaera J)it mej) haeraj)e cuma. J)a ma 20 

han sacloso J)aet hus vp laeta hitta J)er J)aet inne 

hanom aer stulit. J)a m(a) han binda oc til J)ings 

fora. hittes egh. vari saclos. Nv magho bönder 

saclost vp lata oc naemna J)om ranzsaca sculu. 

aen haerazhofjnnga aer buj) fanget, oc vilde egh. aell- 25 

ar gat eg til cumit. I>rir aeru J)iuuar. en raj)er 

ann(ar sti)al. J)riJ)i taker vi{)er. })om ma allom 

fir(i) en(a J)iu)ft sac gaeua. aghen aller viJ)zor{). 

egh aer (i) ha(ndo)m takit Nv aen J)ri gaeua enom sac. 

huar J)(era) firi sin J)iufna{). oc firi J)aen J)iufnaJ> ae 30 

hanom var egh gaeuin sak firi mej) stemdo J)inge. 

oc han haf{)e egh vart sic firi mej) eJ)om. oc firi 
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|>aen JiiufnaJ) ser fulder JiiufnaJier ser. oc lagleca ser 

lyst sefter. oc gseua hanom sac firi kununx rsefst 

J>a scal hseraznsemd vita huat J)ser ser sant vm vilia 

J>er vseria han. J>a ser han varjjer. fsella J)er han. 

bi. e r. J>a ma han 1#) hsengia oc hans bo skipta. som | ... 
(v«j)32:6). p8Bgjgja vm ajja lagsagjm ... ger Jriuuer wnnen mej) 

... efiom. Jja scal fsemt til bo[skiptes] ... i siang 17) 

bseggia fiera. J>a skfiptes] ... som bondans, hittes 

egh ... [a]gho frsender husfrunna ... hsennar mej) 

io e{>e tolf manfna] ... [al]dre(g not)te mej) J>y set hon 

... hon (e)J)e. taki J)riJ)iung si[n] ... [skipjtes sua 

hsenna, som hans ... egh i skipte ganga. oc 

eg[h] ... naquat J>era se i stild mef})] ... [slsep]pir 

man |)iuue vtan ba[nd] ... [serjma bandom. hsete 

15 vi{) J)[rim] ... [J)i]uf vm armlseggia. oc s(lsepper) 18) 

... [fiujretighi markom. oc 19) J)iufre[n] ... [kum]- 

inn ao) dyli som for var sagt... sen egh ma han sij)an 

bi[nda] ... egh hans bo skipta. Nv ... J)iuf sac. 

oc hin hafj>e han ... [bu]nulaeggiom hans. ])a a 

20 ha[n] ... til fise{>ertiugs Synes eg[h] ... viJ)zor{> sum 

han bant dfylia] ... e{>e. giter han ej) gangit ... 

at ej)e. J>a bote (fiur)itigh[i] ... han binder annan 

bi. e v. orset[leca] ... | ... som nu ser sagt. Nv kserer ... 
(vai>33.1). han hauer bundet han ... mej) tolf manna ej)e. 

25 sel[la] ... Nv skiser annar band . .. socnare. J)a 

bote fiuritifghi] ... mej) Jiraetolftom ej)e ... [J>rsen]ne 

fiughurtan manna ... J)set mej) kununx socna[rans] 

... man J)iuf af androm, sua ... [ez]ore kununx. 

J)a hauer ... brut. J)a ser J)sen sakker at ... [J)]sen 

ao J)aer ser forman at. oc ... [f]luc oc i farunote mej) 

bo[te] ... stial kuna fullan J)iuf[na{)] ... mej)ai). 

hon ser sac at ... bota hsenna malsman. fi[ri] ... 
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frerstaa) men J>aet vinz ... [bind] a. aella vp hgengia. 
firi ... gripin vij>er . J>a ma ha[na] ... {miftena . 

me{). oc vitna ... [s]kilt aer vm andra J)iuf[ua] ... 

malsman beta firi ha[na] ... egh laghum firi ganga 

... egh gripin vifer. vtan ... scal malsmannen dylia 5 

... [ej)]e aella bete J>rea marker | ... [gi]ptar ma{)- bi. 7 r. 
er suara firi ... ae haennar fyrst men J>ae[t] ... <VaI> K) 

[haejnnar at. J)a bete sit goz ... [haenjnar giptar 

maj)ir bete ... [|)iuf]na[) J>rea marker, stial ... oc 

firi hana {>rea markefr] ... [sin]ne ellar optaren. 10 

{>a aghe ... [ha]na ellar egh. vil egh ha[n] ... 

[v] ald sum stulin var ann[attuiggia] ... lif. ellar 
beta ena mark ... haera|)eno. oc vari hans ... 

koste hana stenka ihael. {>e[ssen] ... [kun] ung magn- 

us. Nv alla J)a ... [h]on aer ogipt. J>a suaeri aeflla]... 15 

[haen]na gipta man. aen {jo aet ... ba{)e han bete 

oc seke firi ... geraes til hanna. Nv sij)[an] ... dur¬ 

om oc gift. J>a scal hfaenna] ... [sejkia oc suara 
firi hana. N[v] ... egh hauer malsman innafn] ... 

[var]|>er gripin me[). J>a ma h[ana] ... vitna som 20 

skilt aer. hon ... [mar]com. hauer hon goz til ... 
beta firi. hana. [>a aer J>aet ... J)a hauer hon firi 

stulit f[raelse] ... aentiggia. malsaeghande ... | ... bi. 7 v. 
marker firi hana. Nv si[{>an] ... oc vil bonden (Val> 37) 

lesa hana si[J)an] . '. . markom sum skilt aer. 25 

gi[ui] ... [kunungeno]m. mark haerajjeno. vil... J>a 

gange fram a J)ing fifri] ... [o]c saeti kununa {)aer han¬ 

om ... Jjaer a J)inggeno. }>a fere hana ... [socna]r- 
ans me\) tuem boanda ... kununa hanum i haend- 
er. oc ... han hema. {)a saeti hana ... [hae]nder. 30 

kaerer socnaren til ... [satt]e egh kununa hanum i 

henfder] ... [fiugh]urtan manna e]>e. aet han ... 
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Spanar hion manz. oc ... [t]ax egh i handom. J)a 

er J>aet ... [brist]er at ej)e. bote J>rea mark er ... 
sanna J)om som stulin aer ... [combejr hans i tak. 

han a firi ... [m]an fae manz i Jjuifs as) hanfdom] 
5 ... [so]m a. oc aelter |>iuf fran ... [m]ark. Nv tax 

alt saman })[iuuer] ... bondanom Jnuuen. J)a ... 
[{)]aet som Jfiufuren atte. oc ... [s]tulit var af. Nv 

stial m[an] ... aellar handfaestu/n vaerkom ... man [na]. 
bi. 8^r. aen han aer egh takin | ... [ma]nz naet. aella miar{>ra 

p**.)- a diupe. bote firi siax ora Nv snattar frael24) man 
minna aen halua fem to ortogh. bote siax ora. oc 

ater Jjaet han snattade Nv aen han dyl oc faeste tolf- 
manna ej> giter han ej) gänget, vari saclos. brister 

at ej>e. bote J)rea marker baj>e carle. oc kununge. 
15 oc malsaeghanda. oc ater styldena. Nv aen han hauir 

egh til at bota. aellar giter egh dult. |)a gialde hul> 

sina oc fari J)o fyrra til Jfings oc taki J)aer dom til 
Nv aen kununx socnare saegher han haua bot vijjer 
malsaeghandan firi Jfiuft oc egh firi snatan. J>a scal 

20 han dylia mej) tolfmanna ej)e. aet han scal2B) egh 
hoghre J)iuft aen siax ora snattan Nv kiaere bonden 

til hans. oc saegher han haua mera stulit af fae 2e). aen 
han hauer hanom ater guldet. |>a dyli mej) tolf¬ 
manna ej)e. aet han stal egh mera af hanom. aen 

25 han hauer hanom ater guldet brister han at ej)e firi 

bondanom. J)a a bonden malsaeghanda raet af han¬ 
om. Nv aen han falz at e{)e firi kununx27) socn- 

aranom. J)a a han malsaeghanda raet. af hanom. 
Nu stial vghurmaghi fulla J)iuft. J)aet aer siax ora. 

30 oc ater J)aet han stal. snatta vghurmaghi. laeti ater 
J)aet han stal. oc vari saclos. aen snattar J)rael. J)aet 
aer ora tuer. aella huj) hans. oc laeti ater snattanena. 
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VarJjer Jjrael takin mej) J)iufnaJ)e | ... [hu |at han bi. 8 v. 

vil haelder losn taka. sella vp hisengia han Nv stial (Vp£>41’ 

bonda fostre fullan JriufnaJ). varjjer takin. oc vp 
haengder. j)a gange bo hans til skiptes. Nv los¬ 

es han J)a a J)sen losnena han tok a i huatte earl 5 
se 28) kununger. af bo skipte taki kununger sin lut. 
oc aller men 

J)sen bij>er som J)orf. hin giuer som hauer Man vil 
sser kunu bij)ia. J)a aer got sen J)om ssember a. a 

faestninga stemno scal forst msela allom frselsom 10 
kunum. bulster at huf{)e. at andro egn en hon ser 

til. at J)rij)io gul sen |>aet er til. sellar siluer. Nv a 
hon egh gul. sellar siluer. oc egh egn. J)a takin slict 
som til ser. oc J)er gsera af omynd. oc J)ry hvuuj) 

Nv giptes a9) frsels kuna oc giors egh omynd mej). 15 

)>aghar hon dor. J>a scal haenne goras lagha omynd 
Jjaet sculu vara nio ora. Nv kuna J>on sua mykil 
egn filghe set Jjset aer siatungs attunger i bygdom 

by. ella Jjriggia marka egn i humpe. aellas hape. 

hsenne fylgher vij)er mund. J>set ser tua marker, oc 20 

tio orar til mattols kops. Nv scal J)sen fasta ser 

nsester ser a fsej)renet. 80){)a scal oc nsemna fylgd 
hsennar. Nv fsester annar androm kunu. aen J>aen 
nsester er a fsej>renet30). J>a bote fiuritighi marker, 

sella dyli mej) J)rsetolftom ej)e. sella viti mej) J)rsenne 25 

fiughurtan manna eJ)om. set han fseste hana J)om 
manfne] | ... kan J)sen vara illauiliaj)er. som naest- bl 9 r. 

er aer a fse{)renet. J)a scal til J)ings fora. taka kun- 
unx dom sella lagmanz set J>aen nsester ser a moJ)r- 

enet J)set han ma fsesta. sella J)sen bsezst vil Nv 30 

aflar ma ai) barn mej) kunu. oc takir hana sij)a sic 
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til husfru. J)aghar han baettraj)e kununa J>a baettraejie 

han barnet. J)a aer J>et afialkunu barn Nv faester 
man kunu. aflar barn i festenne. J)aet aer arfgaengt. 

Nv skil J)0m a annar callar faestra kunu barn. oc 
5 annar egh. J>a a J)aen vizorj). som festra kunu barn 

vil vita. me|) ej)e femtan manna J>aen a forst8a) 

suaeria som hana feste. sua tuer hennar nester aeru 
innan JmJ)ia 38) laeggiar. J>er J>a varo naer hon fest¬ 

is. oc tolf aefter J>aet vita. aet J>aet aer festra kunu barn 

10 Nv sij>an faest aer. J>a scal vighia. J>a scal giftar man 
naer84). vigher prester. oc aer egh giftar man vij)er. 

t>a raeneran han giftar mala. Jjaet aer sac fiaejjertiug. 
aellar siu presta ej>er. aet han vighjie mej) vilia hins. 

raetter var giptar man. firi aella 86) prestaens gaerj>er 

15 l)a scal hanom til biscops stemna. aellas prouasta 
Jjaer scal han vaeria sic. Nv huilikin som hana fest¬ 
er trolouir. ellar gifter vtan raez giptar manz vilia. 

J>a bote han fiuretighi marker, hauer hon naquara 
bi. 9 v. ior{) til. J>a haui hana haenna gipta ma{)er. J)ar | ... 

(GB 6' 20 Jjom manne som hana fic. hauir hon egh iorj» 

til. Jia stemne aefte atta ortogher oc Jjrettan marker, 

aellar soke frif> hans af hanom. oc Jjaghar han hauir 

bot malsaeghandanom. {>a stemner kununx socnaren 
aepter atta ortoghum oc {jrettan markom. oc samu- 

25 lej) haerazhofjringaen Nv sijian vigj) aeru ganga J>on 

baj>en vpinbarleca i siang saman. ae huat helder J>on 
giftas, aellar egh. Jja aer hon cumin til alz raez mej) 

hanom. oc han a ba|)e suara oc sokia firi hana. oc 
sua aen hon dor barnlos. J)a a han alla losora vtan 

30 omynd af goz haennar. oc hon a J)ri{)iung af hans 

goz. aen han dor for. Nv aen hon dor for. aen J>on 

kuma i siang saman. J>a a han aengte af goz haenn- 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagen hskr. C. 41 

ar 3e) taka. aen Jjo aet {jon vigj) sen Nv aen annat {jera 

kopir ior{j si{jan J)0n 37) vigjj aeru. oc for aen J)0n i 
siang saman kuma oc kuma saman sijjan. oc dor barn¬ 

löst annat {jera. {ja aeruer {jaet {jera aefter liuer sua 

som for uar sagt. af {jere egn ae for var kopt. 5 

kuma J)on egh saman. {ja aerue retter arue. Nu 
skil {jom a annar callar vigt. oc annar egh. {ja a 

{jaen vizorj). vigt vil vita me{j tuen 88) innan }>ri}>ia 
knae. oc tolf aefter aet {jon vigjjus som lanzins aeru 

lagh oc kirkiunnar raeter aer Nv hauer man kunu 10 

fsest. l>a aer got. aen allom saembir | a. saember J>0m ••) a»r. 

a. j>a aeru J>y mufngaz] ... aet {jaen hauer uizorj) pr), 

byggia v[il] ... oc biujja hanom mungaz gaer[{j] ... 

[sunnu]dagh naest aer aepte martins ... vigsla stemno. 

{jaen som byggia ... [haefjter. haeter vi{) fiuritighi 15 

mark[om] . . . [ha]nom custen aellas haui ruuit 
m[aej)] ... oc sua firi andra, oc sua firi... {rings fora 

oc doma kununx t[aka] ... {ja scal haerazhof{)inge 

til fara ... [ha]ns 40) hanom i haender saetia N[v] 
... sinom bryllope biujja allom J)[om] ... aeru. vil 20 

han egh {jom biujja ... aella dyli me{) tolfmanna 
e{>e ... han sic skyldan vara. Nv sca[l] ... {ja scal 

bru{)faerd gen bru{) saen[da] ... bryttomo41). {jer 
sculu me{) gru{)[um] ... grujj af bonda bejjas. bonde 

... vakn {jera taka. oc sa{)la vn[di] ... scal bonde 25 

vt varjja. Nv agh[o] ... drykkia haua. at androm 

til ... gipta. hauir hon fajjur liuafnde] ... hauer 
hon egh fajjur. oc ha[uer] ... scal han gipta. hauer 

hon egh ... maghanda man. {>a scal bro{)[er] ... 
[fae]{jrenet. aer egh han til. }>a sca[l]... a faejjrenet. so 
{jy aet {>aer aer ann[ar] ... | ... aen egh aer {jaen a bi. 10 v. 

faejjrenet aer ... }ja gipte Jjaen naester aer a moQjr- ^r!)* 
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enetj ... [a]nnar gipter sen naester ser a ... vij) fiuri- 

tighi markom. aellar ... [J)raetolft]om ej)e. aella viti 
mej) Jjraenne 4>) ... [man]na ejjom. aet han gifte mej) 
luui ... [J)]a sculu J)er vacna drykkio sina ... [car- 

5 u]m J)er for hafJ)o. foruista man ... [v]arj)a. Nv 
raenes bruj) af bruj)[faer{)] ... fiaej)ertiug. J)aet a 

J)aen bonde ... [gif]t oc giuin. Nv scal J)aen til 

[hindradaxJgaef mej) faestom oc clae{)om 43) ... [ba]rn- 
los. J)a aeruer hustron si{)[an] ... Nv gaeuer han 

10 iorj) a hindra[dag] ... [e]gh fastat44), aellar gauer 
sij)an oc ... [hindradagjh. J)a ma hon J)aet egh 

aerua ... aruar vilin. Nv gauer ... hindradax giaf. 

J)om scal bforgha] ... [e]gh borghaJ)er. oc dor 
bonden ... [ho]n egh J)om vt kraefia. vtan ... Nv 

15 haua fraender vingaef ... faest cumber a malet. gift- 
arfman] ... J)on cuma bajien a en bul[ster] ... 

bloo. Nv dela |)er vm fylgh[J)] ... [s]om J)igger. 
oc aer inne mej) ... J)a hauer han vizorj). la[ta]46) 

... som han vil mej) tuem ... 

bi. ii r. husfru for. j)a aerue bonden ... kopa J)on egn maej) 
(GB 16: 

pr.). })on boa saman J)a aerue bonden sua kopo egn sum 
alt bofae. oc alla forning haenna. firi vtan hindradax 

giaef oc omynd haenna hana scal raetom arua 46) vt 
fa. bulster fyrsto aer han haluo vaerre aen han var oc 

25 haua hin not sum atto. oc luj)a alla fiura hyrnona sam- 
am 47) J)a gånger egh J)aet til fulnaj)a. Nv aeru J)aet 

annojiog hion til omynd aeru giorj) oc aeru sua gam- 

ul aet J)on aera til aegnses for. haua ba{)en not aella 
gauo baj)en fraelse. J>a gånger J)aer egh fulna{)er firi. 

3o aer J)aet salt bort aella lost aella dot. aella aer J)aet lup- 
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it bort. J>a fulle bonden {>rea marker firi {>set ena 

huuut>et Nv aer egn at andro hotjje hon a til omynd 

ganga firi vtan kopo egn. aella hon giptes annaz 

sinne mej) haenne J)a gånger |)0n egn til omynd Nv 

scal bonde vt lata |>a egn. han intok at andro huf|>e. 5 

aem fulla til ha oc hamno sum han tok in hana. 
hauer han kopt haena bort annorkust aen skilt aer. 

{>a scal han sina firi fulla. Nv at |)ri{)ia hofjje scal 

han vt laeta siluer aen {)aet aer til. sva mykit sum 
han intok egh minna oc egh mera. Nv aen {>em 10 

skil a. J>a scal han vita mae{) fiughurtan manna ej>e 

tua af haenna nijjiom innan Im^na knae egh tue brod¬ 
er aet iaemgot aer vt giort sum han intok. Nv kan 

J)0n kuna egh fa skaparua raettan. j)a scal omynd 

{>aer inganga som hon aer vt giorj) til }>ri}>ia manz. 15 

aen hon fa egh raetan skaparua. Si[j)an] | ... manne. bi. 11 v. 

{>a taker {>aen omynd nester aer. Nv dor hustru 

bondans firi iul. luke J)0m afrajja naest fa agha iul- 

omen. aen egh aer lukit. dor aepter iul. {>a scal af 

J>ere egn gift giua oc 48) afrajje luka. halde varsaej) 20 
sinne oc sua traejjes aerio sinne, aen han bo a {>ere 
egn hon atte. Nv bo kuna maej) manne sinom afla 
barn saman. dor bonde {>a aerue hans barn han 

mo{)er ager vi{)zorJ)4*) sea firi barnna sinna goz 
maej) naesta fae{>renes fraenda raj)e. ae maen hon aer 25 

ogipt. fraender sculu taka gaersema {>era oc i gomo 
haua oc fraender agho in lasom raj)a. oc hon vt las- 

om egh ma hon egn J>era saelia aella v sta{) kopa. 

oc eg J>er 60) gaersema firi haeg])a 61)vt aen 61) Jjera 
malsmanz vit vt6a) vilia. Gul oc siluer iorj) oc 30 

annoJ)og hion dyshorn oc bulstra. J>aet kallas gaer¬ 

sema. Sael hon {jylikt sum nu aer sagt. J>a a J>aet 
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ater ganga. J>y aet {jaet aer olagha kop. Nv gånger 

kona a andra gifto oc a andra ra{>agiaer{). {>a agho B8) 
naeste faejjrenes fraender firi barnnanna bo ra{>a. 

Nv aer {jaen litens vitande firi scal sea oc hauer sino 
5 goz firi haeg{jat. Jja kan {jaen egh firi annars goz sea 

sum egh kan firi sino. {ja sculu fraender til })ings 
fara. kaera firi kununge. aella laghmanne hittes sant 

{jaer til aet han aer sua gamal aet han giter egh. aella 

sua osniaelder aet han kan egh. |ja a {jaen firi rajja 
10 ae giter. kan oc vel vil a faejjrenes[fraendom] ... 

bi. 12 r. ... haelder majjer aella kun[a] ... {jaer bajjer aeru 
iaemskilde ... [tajker majjer aruet oc kuna ... [{)]0n 

sin syzskene. ae huat h[aelder]... Jjem som hon deler 
aruet ... [ael]la qui/ma. Jja scal sua var[a] ... dela 

15 {jer vm arf fae{jrene[s] ... brojjer. oc {jer aeru sialue 

... brojjer oc moJjerbroJjer gang[er] ... vm aruet 
som fram aeru ... sua sum aer suna sun oc d[ottor 

sun] ... [sunajsun. oc egh dotter sun. {jy aet... vm 

arf. annar af bro{jren[om] ... af systorenne. {ja tak- 
20 er ae {jaen ... föddes, aen {jaet aer baeggia ... mange 

aeru brojjringane o[c] ... sua majjer sum majjer Nv 

skil ... taelia sic til a faejjrenet. oc afndre] .... aeru 
bajjer iaemner oc bajje mafnkyns] ... a fajjreriet aer. 

oc i allom arufom] ... tael til a manna alf. quinnfa] 
25... aen {je aeru bajje iaemner oc ... delas {je vijjer 

bryst arf oc ba[carf] ... aer bryst arf. {jaer man 
aeru... [m]anne. hint aer bac arf ma[nnen] ... [kum]- 

in 64). {ja scal bryst arue taka ... ganga. aen {jer aeru 

bi. 12 v. babe iaefmnaerl66).aen mannen. Nv aen ... 
(vEB 3* 2) x L J ' 

en. {ja taki sua man som ... [so]m kuna vtan omynd- 
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aena ... scal sua skiptas som for var ... [fjrillo 

barn arf taka. vil man ... [najquat giaeua }>a scal 

han fa[ra] ... aella firi kunung J)a han 6#) aer i la[nd- 

eno] ... [m]ael) sic haua oc mae{) J)era ... faest 

halda at. firi kununge ... [laghmanjne. oc J)era bref 5 

oc preuilegi[um] ... a J>aet frillo barn agha. oc ... 
arf. J>aet magho J>er egh a[ter] ... [va]r maej) f)era 

vilia giaeuit... vndan raett(o)m aruom. v[tan]... aella 
til kirkio vtan J>aes ... [ae]r. oc halder sialuer a 

faestom ... frillo barn J)aet sum sua var ... [eg]h 10 

aepte sic skaparua. J)a ar[uer] ... faej)renes fraender. 

aen alfdreg] ... barn sit. Af laender man sic oc ... 

oc dor han a J)em vaegh. kuma ... [ha]ns oc san 

iartigne. oc vita ... [hu]ar han do. J)a scal }>era 
vitne ... [ba]rn hans hema var. J>a dele ... [faej)r]- 15 

enes fraendrena kalla barn ... sin. oc sic barn sit. 
J>aen sum ... fylgia som ater como. maej) ... 

... luti sinom. Gangfer] egh sij)an til i[ae]mkan J)era bi. 13 r. 

mellom oc egh J)era arua. Nv saeger annar J>era (iEB 10 2)* 
iaemna{)a e{)en egh swrin vara. J)a agho J)e vizorj) 20 

han vilia fordan vita. maej) tuem af nij>enne oc tolf 
valicunnom. [>aen ej> scal faesta oc taka. Nv vilia 

J>er skiptas vij>er firi nasinno skyld. J>a sculu J>er 

skipta maef> faestom oc kopom. SiJ)an huar J>era 

aer a kop sit kumit67). J>a a han vizorj) vita maej) 25 

fiugertan manna e{)e. aet han fic maej) faestom oc 

kopom. oc vita vi{)ergialden. oc sij)an gånger egh 
til iaemna{)a J)aet skipte. Nv ae huat faest J)er68) 

halda iui J)a J)e skipta fae})rene sino. J)a scal til iaemn- 
aj)aB9) ganga vtan J)er köpens vij)«r sua sum nu 30 
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aer sagt. Nv ae {jaer til {jaessom lundom kumber 
faestnaj>a val imaellom Jjera. |>a scal til iaemna{ja 

ganga til )>ri)>ia manz Nv aen Jjon aeru mang sysk- 

ene. {jaghar et J>era koper vijjer en sin brojjor. oc 
5 egh vijjer oskyldan man. aella comber af eno {)era 

syskena til }>ri}>ia manz. {ja gånger egh til iaemna{ja 
si))an Nv ae huat J>aet aer haelder syster aella brojjer. 

aella huat arue Jjaet aer. {ja scal sua skipta som nu 

aer sagt Nv ma egh man iorjj. aella annat goz giaeua 
10 vnda/i raettom aruom sua sum for var i laghum. oc 

egh sic til giaefjjraels giaeua. {jy aet {jaet gaf byrghe 
iarl af. Nv haende naquarn 60) van maett oc siuk- 

domber sua aet han orkar egh hialpa saer saeluer oc 

egh fo{ja sic. {ja scal han biu{ja raettom arua sinom. 
bi. 13 v. aen han hauer ec barn sialuer I ... fraendom biuba 
(iKB 12* ° 1 

pr.), vil aengen ... vi{)61) hanom taka oc aeruojja firi. han¬ 

om. J)a (m)a (h)a(n) ae {jem sit goz i haender saetia 
firi hanom vil aeruojia oc han vil fojja Nv dor han. 
|>a sculu arua hans hans goz taka oc J)em fl2) ater 

20 fulla costen han hauer fot oc hano/n luca. aeruojjes 

lon Nv aen J>er vilia egh ater fulla costen oc aeruoj)- 
es lonen. {>a aghen J)aen han 63) goz han gaf {)aet 

Nv huskunu barn aella horkunu barn. aella huru 

|)aet er til kumzf {jaet takir arf egh vtan ajjalkunu 
25 barn. Nv afla man barn vijjer huskunu manz. {>a 

a han luca siax ora firi sianga ganga oc fullae ater 
daxverke taki barn64) sijjan crzstet aer vari fraelst 

Nv siter barn inne vm ar gialde firi tua ora. siter vm 

siax ar inne. gialde firi tolf ora. siter nat a siunda 
30 gialde fulla losn. Jjrea marker uajjmala. aella siax 

marker paeni/iga. aella fiughur nytia not. {>aen a vald 

vp taker taki slikt et han vil {jaer af. Nv losen aldreg 
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fraender maej) fa|>er liuer Nv scal han mae{) ej)e 

lesa fiugertanmanna. aet J>aet aer barn hans. losa 

til fralsis. oc egh til anno|)ogs. a lionga {)inge afte 

J>ry målning staemd. halder oc vil egh vt giaeua a 

liongajnngs faemt65). bote fiuritighi marker Nv 5 

dyl man barn. vi}>er annojjogha kunu. gånger vijier 

si|)an J>aet far egh faj>er lost Nv dor anno{)og af 

barne. j>aer a han bota firi fulla lonsn Nv i J>em 

dojrn varjier gildare {jon anno|)oga aen hin fraelsa. 

Nv ma egh man kaenna androm | ... [vit] ne Nv bi. 14 r. 

aen [ae]ntigia J>era aer. oc vites han. J>a scal han dylia ("pf.)!6' 

maej) tuaetolftom ej>e halft naemt oc halft onaemt. oc 

dyli ba{)e barns oc haef|)ar aella bote J)rea marker 

oc {>aer a i huatte karl aella kununger. J>y aet J)aer ®6) 

aer bondans |)ocke. Nv ma aldreg {3sen (meka taka. 15 

i {meka aer afla{>er. oc aldreg botes Jjucke firi J>a 

kunu i |)ucka aer afla]). Nv kiaera J>e aefte {jukka 

bot. sum benna giftandae aeru. J>a saegher J>aen sum 

firi siter aet J>aet aer saet oc bot viti J>aet mae{) ej>e 

fiugertan manna, aet J)aet var saet oc bot sum J>em 20 

baj)u/n saemde a. oc lagh varo Nv vilia fraender 

fraenda sin vr annojjogom sta{) losa. {>a sculu )>er 

manhalgj) a han laeggia. fae firi han biu})a oc ])ing 

staemna Nv aen bonden giaer giarning a han si)>an 

han aer i manhaelgj) takin. }>a aer J>aet sua gilt sum 25 

Jjaet var giort til fraels manz Nv alla J>a giaerninga 

han giaer si()an. han aer i manhaelj) takin. Jja sculu 

fraender hans suara oc bonden egh. Nv alla {>a 

giaerninga ha/i giaer for aen manhaelgjjen lyses a han 

aellas sij>an hon dome5 af hanom. hana bote67) 30 

bonde, sua sum scal firi annan Jjrael08) Nv haeter 

han i socn sinne. l>rea J)ings dagha. })a scal bonden 
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til {rings fara oc manhaelgj) af hanom laeta taka ra{>e 

sij>an sakloso som for. Nv halder han a socn 

sinne J>a scal J)ry målning staemna fiaer{)a lionga- 

J)ing i lionga{)inge sculu J>er fullan ni{riar e{) ganga 

5 maj>er af kulle huar innan J>riJ>ia knae egh tue af | 

bi. 14 v. ... aer bem sua nibiom naer oc knaem kunder aet 
i?). 

per agho losa han i lagh manna, oc sua annan 

fiugertan manna ej), oc sua suaeria aet vi losom han 

til kyns oc kundra manna oc egh til anno{)ogs 

io doms. J>a aer Jjaet lagha lonns. J)rea marker va{)- 

mala aella siax marker paenninga. aella fiughur 

ny tia 6e) oc {>ri{ria ej> sua suaeria. J>aet sculu tuer vita. 

aet J>aet aer fraenda fae oc egh hans fae oc egh vi{)er giald 

hans fiar. J)esse J>ri ej>ar sculu ofaester a lionga 

15 {ringe gangax Nv scal han vald haua taka af j)em 70) 

{>rim slikt sum han vil Nv ma han J)aer til sacloso 

inne halda. halder si{)an haete vi{>er flaejjertiughu. 

Nv vil han flera e{)a haua. kraeuer 71) lockan aella 

spanan. J)a scal han dylia maej) tolf manna e{)e. aet 

20 han egh lockade aella spanade bo hans aella fae hans 

aella bote Jjrea marker Nv ma egh {>aen annan losa. 

sum sialuer aer loster. oc egh 7a) J>a kunu sum han 

aer kaefser til Nv siter kulder inne i annojjoghom 

stad oc aeru samkulla. {)a scal ae J)aet aelzta forst 

25 losa. si[>an al mae{) fuldre losn. oc egh mae{) e|)om 

Nv giaeuer maen annojjoghom fraelse firi sial sina. 

l>a scal han baj)e suara oc sokia firi hans vaerk ae 
* 

Jjertil han aer aetleder oc han ma eg i ejiom standa 

oc egh aer78) han kop gilder. oc alt Jjaet giaers til 

30 hans J>aet aér alt sua gilt. som til {jraels gioris oc 

egh mera Nv J>a han scal aetle{)as. J)a scal J>aet vara 

mae{) luui aeghandans J>aen han vil aetlej)a. J)a scal 
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han fiugertan manna e{j i J)inge ganga. ofaestan sua 
aet han varjjer | ... [m]ae{j aeghandans ia o[c] ... 

[to]kom han i bo maejj os. si|jan ... suara oc i e{je 
standa Dor ha[n] ... {jaen han aerua. aer han aetledfde] 

[los]tes mae{) fae oc fraenda ej)e. su[m] ... [ha]uer 5 

han egh skaparua. f>a taki ... loste Nv dor man 
{jaen. egh h[auer] ... [comjber raeter arue innan 

nat oc iaem[langa] ... oc fullum skiaelum aet han 

Bl. 15 r. 
0EB20:1). 

• • • 

aer 74 
• • ) {ja taki arf • • [in]nan nat oc iaemlanga. 

J>a tak [er] ... huat {jaet aer haelder. ior{) aella los- 10 
[ora] ... dana arf Nv aen iorjjen var g[iuin] ... 

taki {jaen iorjjena hana gaf N[v] ... [inlaen]zker. 

oc vet man arua hans. Jj[a] ... [stan]dda Jjaer til 

aruen comber Nv aen ... oc comber egh bu{) af han¬ 
om. ae[lla] ... han aer. aella oc sialuer han innan 15 

... J>a aerue sua kununger han som ... aen han 
varjjer draepin. {>a scal su[a] ... for aer skilt. vard¬ 

er han höggen ... [ael]la slaghin skeno. bote sua 
firi h[an] ... [frael]san Nv vil ma{jer man vr annojj- 

[oghom] ... scal egh losa vm anfrij) aella ... fa 20 

hanom annan iaemforan vm ... syslo sinna Nv 

saegher man an [nan] ... Jja scal han vaeria sic. mae{) 
ejjfe] ... fraendom sinom innan JjriJjifa] ... kulje 

oc egh tue af enom ... | ... [h]an e}> gänget vari... bi. 15 v. 

. .. [naq]uara giaerning til hans {>a ... aer. Nv kalla 25^ ^ 
han Jjaen man ... loster var. han aer gilder. viti mae[{j] 

... [man]na niJjiareJje. aet han var lo[ster]... [frae]nda 

e{>e sua sum atte oc lagh ... [ma]n Jjaen man an- 
nojjoghan va[ra] . .. [va]r giuit. Jja viti maejj fiuger- 

tan... han var aetleder maejj luui oc... [aeg]handa. Nv 30 

afla bonde barn ... [si]na. Jja ma egh bonde barn 

... annojjogt haua oc egh broQjer] ... egh syster 
4 
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systor sina Nv boa ... [sama]n. afla en barn vijjer 
huskufnu] ... [b]arn a fraelst vara. {jaer agho ... 

[fulna]{j firi Nv skifta {jer gånger ... gior digra, 
lose sua han som ... 

5... [kujnunger egn saelia han scal fraen[dom] [eg]n76) 

ater byujja sua sum bonde ... kununger eghn skota, 
{ja scal {jaen ... [f]a. kununge J)ry bor{j vppe haflda] 
... scal {jaen af samu ior{j taka som ... [ha]no/n 

i skot laeggia han a faest... bor{je taka. oc kununger 
10 a hanom [prejuilegium aet hanom aer lagleca ... 

[ku]nunger ater taka mae)jan han ... [{jris]kulla. 
J>aet aer vald kunungs ... vtan Jjriskulla. oc androm | 

bi. io r. innan, ba hauer han vald ater taka. Nv aer han 
/£S * 

bajjom vtan kumin oc clanda sijjan. {ja hauer bond- 

15 en vizorjj. vita {jaet maejj e{je. aet hanom var la(g)- 
l(ec)a skot Nv vil kununger almaenning saelia. {>a scal 

stallare 7®) hans va{>a (ri){>a bonde skal hanom {jry 
bor{) vppe halda oc faest at egn tak(a o)c scal han 
bref taka Nv clandas sijjan. {>a hauer bonden vizorjj 

20 Nv Jjaer {>e dela earl oc kununger. {>a aghe karl 
vizorj) oc egh kununger Nv vil bonde eghn saelia. 

Jja scal han fraendom sinom ater biujja faejjernes 

fraendom faejjrene. oc mojjrenes fraendom mojjrene 
Nv scal han fraender sina mae{) sae taka. tua oc 

25 staemna {)ing oc ater biu|>a enom i garjje oc allom 

a {)inge. faemt aepte saetia77) at sialfsins. J>it sculu {jer 

coma oc fae fora som kopa villia Sua scal han {jry 
Jjing staemna oc faemter {jrear sitia {ja scal han til 

{jings fara. lysa aet han hauer lagbujjit ater. }ja ma 
30 hanom doma. saelia sacloso {jem han vil Nv sael han 

si{jan. nu calla egh fraender lagbu]jit ater vara. cland- 
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as firi {)em fanget hauer. J>a scal hin hemola salt 

hauer vita maej) J)0m tuem fraendom si(n)om J)a 

varo maej) hanom. aer han lagboj) ater oc tolf aepte. 
J>aghar firi enom aer vart J)a aer firi allom vart. ork¬ 

ar egh ej>e. gange hin til vaerjia sinna som kopts 

hafj)e o(c) hin gialde J)rea marker som salde. J)aet | 
calla vijjerlaxora oc aepte tolfmanna ej>. aet h[an] bi. iö v. 

raej) egh cland aella qual a cop J>aet J>e giorjje. oc (ES 3 U 

gange hin til iorJ)enna sum clandajje oc fulla ater 

viJ)erlaxoren oc vaerjjen som salde Nv aen hin aer 10 

do{)er som salde. J)a aghe J)aen vizorj) som kop 78) 
hauer. Nv a egh minne egn til aterbuz hora. aen 79) 

siatta luz attunger i bygdom by. aella Jmggia marka 

iorj) i humpu/n aella hapom 80) Nv aen naquar clanda 

oc saeger egh 81) vara lagbujnt ater. J)a a han vizorj)8*) 15 

maej) fiogortan mana e{>e. aet J>y salde han vtan aeta. 

aet sua mykil iorj) horjje egh til aterbuz Nu skipt- 
as maen ior})om vij>er. aella sael man manne iorj) 

J)a scal han sua manga faeste taka som tomtena aeru 

lutskipta i J>y88) elde oc aerine. aella aer J>aet lan- 20 

boabol. oc riuer for aen han fa skipat. J)a a han 

vizorj) kopit ryua J)aessom lundom Nv a han som 

kopte staemna hanom J)ry J)ing oc J)rea faemte sitia. a 

J)riJ)io faemtenne baera intil hans faesta oc kopa maej) 
faemtan manna ej)e. en scal sua suaeria. 84)aet han 25 

aella hans arue 86) skilde firi faest J)aes kops. tuer aet 
J)en 86) aella J)era aruar varo naer J)a kop gior{)es. 

oc sua tolf aepte. aet han fic J)a iorj) maej) faestom 

oc lagha fangom. si{)an scal salin koparanom vij)- 

erlaxore. J)rea marker firi huaria87) faest })aer a i 30 

huatte earl aella kununger Nv ma han at forsto 

laghasoen egh maen 88) ena faest | ... [bae]ra. scal Bl. 17 r. 
(ES4: pr.). 
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han sua manfga] ... som han biaer faeste til ha[ns] 

... [bu]rit faeste oc kope til hans ... vil haelder 

kopet halda oc ... ryua kopet. oc luca vt ... han 
egh luca viJ)erlaxore ... j>a gialde nio marker firi 

5... haerajie oc malsaeghanda ... [ha]ua salt. Pascal 
han tuaenfne] ... ganga a samu faemt. annfan] ... 

sae aef haende oc annan su[a] ... [laghhaef]|)at. suaer- 
ia }>e bajie pa scal") ... Jiaer aer sant vm Nv ae 

h[uar] ... til annars. J>a vaer han ... [han]da vtan 
10 vinder 90) ransuercofm] ... oc vifierlaxores Nv scal 

... firi skildo faestenne. aella ... burit faestena oc 
hauer aufaercat] ... [ma]rker. hauer han egh auerc- 

[at] ... [faeste]na. {>a bote han egh va[... ] 91) ... 
J>a han scal suaeria }>a ... [sa]mu ior}>enne som 

15 han ... salin far af. oc hin far ... mae{) eld oc aerine 

ra{>er ... nyclom. aella aer J>aet lafnboa] ... [ski]pat 
oc comber lanboe a ... bor a. J)a ma han vaeria... 

r. ebe. aen han clandar s[om] ... | ... [vit]a hans bi. 17 v. e{)e. aen han clandar s[om] ... | ... [vit]a hans 
vi{)[er]giald oc an[nan] ... [J>ae]t losora han kopte ior{>- 

20 e[na] ... [h]an fic iorjiena maej) faestfom] ... [fa]ngom 
oc haeffia e]) aefte Nv... [egno]m vi{>er Nv clandas J>on 
iorj)... scal han hemuls manne ... [ork]ar egh hemult 
halda ganfger] ... [eg]n. hin gialde }>rea marker 
... [i]orJ> scal ior{)o varjia till ... [v]aer huar fanget 

25 sit Nv ... [ka]lla sic mera kopt haua ... [min]na 
haua salt. ae maen han ... oc vaeghar. j>a hauer han 
viz[orj)] ... [h]auer salt oc vita huat han ... [h]an 
alsalu v by salt. Jia ha[uer] ... oc kopar fylghia. 
oc halfde] ... [hemu]lt som Jier baera. aella lati ... 

30 [J>r]ea marker, aella dyli mae{) toflfmanna] ... [J>ae]tta 
salde iac. oc egh mera ... [haeraznae]md huat }>aer 
aer sant vm ... aellas kopas. {>a coma ... [k]an {>e 
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ior{) clandas. J)a ... [staem]na sinom hemuls man 

... til yuersto faemt. gor ... [st] ande al kop quar. 

gor ... }>a var J>et sua fort92) ... biaera J>aen til98) 

vaerjia ... til iorj) hana galt gen | ... cunno fiaerr- bi. is r. 

in ... [g]ato J)e egh faest burit J)en daghen. bar [en] 

oc gior{)e han hemult. J>a giorfe han olag[h] • • f 

... [h]an e hemult J>a94) J)e baro e faestena J>a m[iste] 

... [ba]J>e vaerj) oc viJ)erlaxorae. J)a hygger J)aer aet 

... [J)]aet nu sta[t] aet alle J>e i agho copeno ... 

[kum]a til faemtena sum hemult scal giae[ras] ... 10 
J)a hemult J>a standen copen. gors eg[h]96) ... [J)]a 

scal engin faest biaera J)aen daghen. v[tan] ... vtan 

staemne J)aen första manadaghefn] ... [faem]ten 

comber a soknan dagh. huar sinom ... for var sagt 

oc maele at vm loghordafgen] ... domaren laeggia9e) 15 

faemt til vm J)orsd[agen] ... stande huar a sinom 
kopu/n. J>a suaeri ... sum firi skilde faestenne. aellas 

hans aru[a] 97) ... han firi faest bij)in af {>era aluom. 

aer ... [f]aeste mannen J)a scal faestemanzens ar[ue] 
... [sa]ma vizorj) sua tue aepte at J>e visto ... [var]o 20 
J>aet han skilde firi faest. J)a suaeri J)[aen] ... [fan]git 

hauer. aet han fic J)a iorj) maej) faestom ... oc aeldre 
var iak rans98) at sua aelleuo ... [h]an suor sant. 

gange J)aen til iorj) hana g[alt] ... [J)ae]n til losora 
})e[m] galt gen. J)aen J)om ") faestenfa]... [b]urit aghe 25 

han J)rea marker, oc J)ae fae[stena] ... J)a bar. hon 

aer sua lagh gior{) sum h[an] ... J>riJ>io faemt Nv 
koper man iorj) af andfrom] ... [clan]das en luter 

na han sum kopt af samu iorj). salin giter egh ... [J)]a 

hauer huat ... [hael]der halda copef 

oc ... huatte hemfola] 
[myk]it sum 

| aella ryua bi. is v. 

. * j . r n (med rems. 
gialde hano[m] ... 2 v. 0.1 v.) 

hanom brister i iorJ>enne oc bo[te] ... ‘pP,)‘ 
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[J)r]ea marker malsaeghanda. oc kununge ... Nv 
koper man egn mae}) fae ... [v]m natena oc 

clandas vm morgne ... fang oc son fae|>rene Nv 
dor hin aer ... [clajndas |)0n egn. viti hin fanget 

5 haufer] ... mannom aet han fi(c) mae|) faestom 

oc ... [l]agha fangom. tolf aepter aet J>er tue ... 
[san]t oc lagh. Jjaet vita andre tue oc tolf ... [att]e 

maen hin lifjje oclandat oc oquald ... [aejngen 
faest a foter })0m do))a oc a aengen ... hoss at 

10 hemula {)y 10°) hemule han siafluer] ... maen hin 
liuer sum salde oc clandar an [nar] ... [m]a aldr- 

eg kopen sialuer hemula saer ... hin som salde 
hemula ])a hemulae m[aej>] ... [fiogjertan manna, 

aet han atte oc aldreg ... [s]aer. for aen han hanom 
15 salde. sua ... [aepjte aet iac hauer laghhefjjat oc 

aldreg m[aer] ... [afhaendje for aen vi{) Jjaennar 101) 

man vil han a[mote] [suaeri]a sum clanda^e 
stande J>aet til haeraz n[aemd] ... aen salin vil egh 

hemula ])a scal ha[n] ... [t]il hans faesta oc kopa 
20 mae{) fiogertan ... [e]J)e sum for var sagt. oc taker 

ater vae[r{>] ... [vi{jerla]xore Nv aen }>e skiptas 
iorjiom vij)[er] ... [ha]n aldreg sialuer sae hemula 

oc egh h[ans] ... [f]or aen til J>rif>ia manz aer kum- 

bi. 19 r. it. J>a ... man varia at haefj)a | malom oc egh at 
(es ii. i^ jc0pOm sijjan ma huar ... [hemjula saer sialuer. oc 

})rij)i maj)ir 102) egh hemula ... allom cop malom ma 
J>riJ)i man vaeria ... hemult giora. J)aet aer sua vndi- 

standafnde] ... J>rif>i man a J)e iorJ>enne sum cland¬ 

as ... han vaeria. bo annar a. oc clandas fifri] 
30 [hajnom. ae maen hin liuer sum han hauer fafnget] 

af aellas hans arue. sua huar til J>riJ>[ia] ... aer 

cumit. J)a scal hin vaeria sum fangfet] ... oc egh a 
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hemult lita. Nv vm alla iorJ>a[delo] ... scal vaeria 

a J>ri|)io faemt. aella oc J)a vt ... vtan han haui for- 

fal som staemt var. J>aet . „. hans forfal ligger sialuer 

syuker. aella aer i ri[kesens] Jriaenisto. aella han fa 

sua staemna at yfuersta] faemt comber i fasto aella 5 

haelghum dag[h] ... oc {>aen hemola scal androm 

ior{) han aer ... lanz oc lagsaghu. J>a scal han laeta 

suaefria] ... tuem. aet min hemuls man han aer 
vt[an] ... oc lagsaghu. aella ligger108) syuker oc 

ha[uer] ... forfal. Nv hauer han laetit tua suaeria 10 

aen 104) ... vtan lanz oc lagsaghu. comber han hem 

... nat oc iaemlanga oc gior hemult. {>a ... Nv 
comber han egh. {>a scal {>aet bijia h[aeraz]- 

naend 10B). oc aengin socn aepte gange. sigfher] ... 
naemden. aet hon var raetilica fangin ... han hana haua. 15 

sighir loe) hon at aer egh ... fangin J>a domis J)[e]m 

iorjien hana ... | ... [sae]r. Nv varjjer han siuker bk» v. 

oc aer i sotta siang sua ... [h]an aer egh for at pr.), 

vaeria. {)a scal han tua laeta ... sin vitne. aet J>y var 
han egh i dag J>aer aet ... ligger a sotta siang. Nv 20 

clandas ior{) firi man [ne] ... salin aer vt laendis. oc 

faeste ma{>ren. {>a ... tue suaeria. at sali oc faeste 
ma{>er aer vtan ... oc lagsaghu. si(>an stande nat 

oc iaemlanfga] ... [cjomber egh han {>a aen. {>a stande 
J)aet til hae[razn]aemdena. huat han fic hanom 25 

laghleca ... aellas eg. Nv clandas ior|) firi manne. 
... [stjaemnes vt }>ry {)ing. oc sitias tua faemte ... 

[sc]al J)y egh vaeria. aet han comber egh J>riJ>io 

[faem]t at sitia. oc gior])107) at maele. a J>riJ)ia })inge 
... scal hin som 108) domarin aer naemna J)rea ... af 30 

J)ingeno. vil egh han cuma a faemt ... aer hans for¬ 
fal suaeria vil a J)ingeno. ... [stajuin J>e a })ingeno 
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til aeru naemder Nv [staemjnes J)ing oc clandas 
J)aen ior{) som egh ... gen vaeria oc vil egh sia 109). 

sum 109) standa ... [J>riJ>i]o 110) faemt. j)a scal tua 
maen a {)inge nsefmna] sum staua sculu hans ej). 

5 J>a vari sua ... fgijort sum han staua]>e sialuer. 

Nv stae[mne] man oc clanda ior{) oc comber J>riJ>i 
... i forfal Nv vil han egh mera staem[na] ... scal 

han sialuer staemna fiarf>a J)ing ... [vaer]ia a J>ere 

faemt maej) lagha domom ... [t]ue maen iorj) kopt 

bi. 20 r. oc kaennes ba{>e ... | til vaeria oc vijierlagsora mae[J>] 

... scal hin vtlata vaerj) oc viJ)er[laxore] ... aet han 
giorj>e aldreg kop vi[J>er] ... haeraznaemdenna. huar 

Jjera ... han suaer sua aet iak salde J)[aessom] .. • 
han haf[>e hanom salt. J>a ae[r] ... aghe J)aen ior{>- 

15 ena som hem[olaJ)e] ... oc vi{)erlazore. af J)em 
salde. N[v] ... socnen. oc vaer huarghen {»[era]... 

haua sum staemde. oc lagha ... som staemt var oc 
aghe aldr[eg] ... vaeria vtan han haui forfal... scal 

alla ior{>a delo vt staemnfa] ... [iaemjlanga. staemne 

20 egh sua. J)a ... staemt. Nv magho egh flefre] ... 
vaernnenne standa aen 11!) en Nv ... olaghleca vara 

gagna, stfaemne] ... Q>re]a faemte. {>a scal hin a 
J)ri[J)io] ... e{>e fiogertan manna aet h[an] ... brister at 

e{>e boten {)e som ... Nv bifa han kunu(nx) ... naemd 

25 vita huat haelder J>aet... alla iorjja delo. hon a huattfe] 

... a ofaest. oc otacaj) a yuer[sto] ... vil man iorJ>a 
vaern faesta ... ba}>om. J)a aer J)aet laggiorft] ... J)a 
scal ganga at yuersto ... man vaer iorj). f>a scal 

ha[n] ... [stanjda som ior}>en aer J)0n ha[n] ... | 

bi. 20 v. [a]lt {)aet til tomtenna ligger. J>a ... [tomjtenne oc 
(es is. 2>. vger-a ajt j)et haefnna] ... [a]krom aengiom aella 

i scoghe ... Q)]aer J>aet ligger han clanda{)e. oc ... 
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sua J>a giaer han olagh Nv ... [iorJ)]a auerkan. j)a 

scal han staefmna] ... J>aet lanboe j)a staemne han- 
om ... [ior]J) aeghandanom. vil han he[mola] ... 

[lanboe] n osaker vil han egh. })a a land [boen] ... 

[f]iogertan manna, aet han faeste ... [iorJ)]aeghanden 5 

bota firi auerken ... aen ioraeghanden dyl. f)a scal 

... [m]anna ej)e. {>a ej)a scal ofaesta ... yuersto faemt. 
sijjan viti hae[raznaemd] ... aer sant vm Nv aen 

lanbofen] ... [e]J)enom. J>a bote han firi auerfkan- 

ena] ... maen firi iorjja delo oc vaeria ... [n]aemd 10 

vita huar |)era sannfare] ... [{>er]a hon lla) faelle. 
])a gånger lafghasocnen] ... [han]s Nv aen hin vaer 

sum staefmde] ... [lagha]socnen intil hans som 

quar ... aghe aldreg vizorj) J>a ior{) ... [h]an forfal 

haui som for ... [h]an hauer j>on forfal. j>a scal... oc 15 
saeta 118) sin forfal baera ... [si]J>an ma han fiarpa 
{)ing ... [ior]J) vaeria. Nv staemnes vt ... huargin 

{>era {>a a {>aen ... [staem]de. oc laghasocnen gar 

in I til hans 1U) som staemt var. oc han agh[e] ... bi. 21 r. 
(ES 15* 4 

[me]ra vaeria. vtan han haui fo[rfal] ... sum quar 20 

sat oc egh varj)e ... sum staemt var. {ja gånger 

la[ghasocnen] ... [hu]arghens {>era. J)y aet han 

m[atte] ... aen a yuersto faemt Nv sael m[an] ... annar 
far til oc auerkar at ofstaemdo] ... som fangit hauer 

staemna hfemuld] ... hemuls man staemna ])em ... 25 

han sea hemuls ej) at saer ... {jri^io faemt hemula 

oc eg[h] ... auercar man manz egn ork [ar] ... egh 

lups ej)e. aella oc sialufer] ... hemult. oc giaer o{>olbrut 

... [fae]mt aella for bote {>rea mafrker] ... flere 

manna iorj) oskipta ... {>era. bote J)rea marker. }>a 30 

s[cal] ... mals aeghandans raet ha[lda] ... oc J>a vt 

hana bota. [)em ... aet {)e sen egh alle vi{)er yuersto 
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... atto. kaera {>e si}>an til. |>a s[cal]... ej>e fiogertan 
manna, aet ha[n] ... Nv kraeuia J>er alle saender. 

J)[a] ... [bojta oc egh til J>riJ>io faemt ... man {>a 

iorj) sum lut skipt ... manna {>a bote J)rea mar[k- 
5 er]... ae han auerkar annars m[anz] . .. [lag]skilda. 

Nv auercar by iui skfiael] ... alle J>er auercajjo. taki 
bi. 21 v. sua ... | ... [la]gha socn bote alder byn. Nv taker 

... [a]f androm oc saeter ior]) sina ... pante. oc 

skil sua firi. aet com[a] ... }>em dag J>a vari 
io J>aet aj)al[faest] ... paenningane a sama dagh som 

... [hae]f{)ar si{)an vm {)ry ar oc J)rim ... [aj)]al- 

faest. Nv saeger {>aen som satfte] ... a{>alfast. aella 

saeger egh vara ... [kumi]t. ]>a a {>aen vizorj) aj>al- 
faest ... [ma]n vil iorj) sina at pante vt... fraendom 

15 sinom forst byu{)a ... [han]a paenninga lana ]ia scal 

til ... [do]ma taka saetia ae huem han ... egh a 

kumin mae}) elde oc ... skipat. J)aen sum at vaeJ)iom 
... [vi]zor}) sum ryua vil sua aet... [o]c J)rea faemte 

sum at vaeJ)i[om] ... [va]ra staemno daghen. oc 

20 be{)es ... [anuar]{>a sic. J)a scal han sua suae[ria] 
... manna ej)a. annan sua aet ... [afhaen]de saer. 

oc annan haef])ar[e])] ... gånger vi{>er aet han satte 

ha [nom] ... han vizorj) vita mae{) e{)e ... [ae]t han 
satte hanom at vae[J)iafaest] ... [a}>]alfaest. oc annan 

25 fiogertan ... [laegg]ia fram sua manga paenn[inga] ... 
[st]o[> firi116) sua aet ]>em sa[mu] ... [bo]J) han a {>era 

staemno dagh ... [sial]uer. aet han vilde egh vi{>er | 

bi. 22 r. taka oc luke vt paenningana Nv skil J)om a han saeger 
<es i6.2>. faere pgenninga aen han vt lae{>e. ])a scal han 

30 vita j)em iaemgo}>a. mae{) e])e fiogertan manna som 
J>e han intok Nv skil J>em a vm daghen annar saeg¬ 
er vara for oc annar eg. j)a star J>aet a faestnajia 
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manzen 116) vitnom Nv aen han suaer a mote. si{jan 
hin hauer sua 117) suurit sum nu aer sagt. oc viter 
aet han hauer fanget maejj ojjolfaest af hano/n. jja 
scal haeraznamd vita hua 118) {jaer aer sant vm Nv 
aen flere maen aentiggia brojjer aella en by. kaennass 
vijjer ena iorjj. jjaghar vart aer firi enom. {ja aer vart 
firi allom, aen jje dela alle et mal Nv aen sinana- 
lund 119) kaennes huar {jer iao) vijjer iorjjena. J)a scal 
han saer lytis firi huariom jjera vaeria Nv scal egh 
aepte iorjjadelo lionga jjing staemna. oc egh aepter 10 
ejj oc egh aepter faemter buze{)ar sea Nv delas J)e 
vi{>er annar calla fang oc annar fae{)rene. bor121) 
huarghen jjera a. kippas vm skylder. jja scal faejjrene 
standa oc fang firi ganga. Nv bor hin a fanget 
hauer. jja rinder fang faejjrene. Nv delas jjon vikens 
forna faejjrene. oc fanga faejjrene oc kippas vm skild- 

# 

er aella auerka bajje Jjaet som jje dela. J)a scal 
forna faejjrene standa. oc fanga faejjrene firi ganga 
Nv bor hin a som fanga 12a) faejjrene kalla jja 
rinder jjaer fanga faejjrene forna faejjrene. Nv vil 20 

kyrkia egn sinne k0pa. jja scal biscope til saegia 
aella prouaste. kopa til iaemnajja oc egh til oiaemn- 
ajja. firi Jjy alt128) vghurmaga kop aella | kyrkio bi. 22 v. 

jjem ma egh annurlund kopa vtan til baetra. kaeres (pr.)f' 

jjaet. jja scal til iaemnajjar aella kop ater ganga. Yil 25 

kirkia aellas kloster egn sina saelia hon horre egh 
til124) ater buz koper biscoper egn. dor biscoper. Jja 
aeruer han kyrkia aen han hauer egh skaparua. oc 
jja iorjj han kopte vaeri sua jjaen biscoper aepte han 
comber. sua som faejjrene sit samulejj closter oc 30 

kyrkia. Nv ae huar bonde scal til hemuls lita. jja 
lite til hemuls biscopar closter oc kirkia Nv ma egh 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagen hskr. C. 60 

vghurmaga iorj) skiptas vtan til baetra. aella til iaemn- 

a})ar varj)er hans mals man sua fatoker aet han 

orkar egh J)on vghurmaga barn fo{)a. J>a scal andr¬ 
om J>era fraenda til saegia. aet han taki oc foJ)e J)om 

5 oc egh J)era iorj) saellia. Vil han eg J>a scal hin til 

J)ings fara oc J)aer vitra oc si))an doma taka oc J)era 

iorj) firi losora saelia. J)0m maej) foJ)a oc egh ma 
han aellas J>era iorj)ia6) firi losora saelia Nv aen vghur¬ 

maga iorj) saels firi losora. J)a ma han innan J)ry 
10 ar ater ryua copit sij)an han var{>er maghande man 

Ryuer han eg i {mm arom. J)a a J)aen vizorj) halda 

som fanget hauer. iEr han vtan lanz. oc aer maghande 
man cumber hem. J)a ma han ryua ater innan nat 

oc iaemlanga Kaerer han egh innan nat oc iaemlanga. 
15 sij)an han m) hem comber J>a a hin vizorj) halda 

som kopt hauer Nv aeru bro{)er i bo saman. J)a aer 

J)aen aelzte copgilder til alz J)aes J)e agho. firi vtan 

bi. 23 r. egh ma han I faebrene vr staj) kopa vtan alle halden 
/rc 221 ° 1 * M * 

a faestom. oc egh en J)era Nv bor fostre i bo. J)a 

20 vil bonden saelia van sina. J)a scal fostra maej) faestom 
kopa Nv kope man mollo vaerk aellas fisca vaerk. 
comber a lagha haef{)om aghe vizorj) at vaeria. aer 

obykt gange til skiptes. taki sua atunger som atunger. 

25u vil bonde Jirael127) saelia. han scal maej) vin 

oc vitne kopa som haest Nv quika allan horn oc 
hof scal maej) vin oc 128) vitne kopa. firi vtan hons oc 
gas oc hund oc kat Skapaj) klae})e skaept vakn. skualp- 

at suaerj). giort gul oc siluer laest hus oc dorat. J)aet 

30 scal kopa maej) vin oc vitne. Nv kan man fa hus 
maej) vizorjie 129). J)0m 13°) nyter egh at losnom 1S1) 

ganga. cunnu J)on clandas. J)a staemne })aen fanget 
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hauer vinninom oc vinnen salanom. cuma J)er 13a) 

lagha faemtene J)aet aer got. cuma egh. J)a laeti tua suaer- 

ia. at vin oc sali aer vtan lanz oc lagsaghu. aella i 

lagha for fallom. stande sij)an vm nat oc iaemlanga. 
comber egh aen J)a. J>a giui vt husin oc mae{) J)reas 

marker Nv clandar sialuer J)aen som salde. J)a scal 

hin vaeria som fanget hauer. mej) ej)e faemtanmanna 
ens Jjaes J>aet vet. aet iac var at })y it delen vin 188) baj)e 

bona vin oc lagha vin oc tuer kopar hans aet J>er visto 
oc vi{)er varo. aet han fic mae{) vin oc vitne. f>aet 10 

agho J)e suaeria och tolf aepter. aet | J)e suoro baj)e bi. 23^ 

sant oc lag Nv aer J>aet hema maej) bondanom. oc pr), 

annar man saeger sic J>aet kopt haua J>a aghe han 
vizorj) dylia. aet han aldreg sae af haende Nv aen hin 

comber bort maej) J>y han copte J)a aghe han vizorj) 15 

som sagt aer vtan han 134) raene J>aet Nv aen han 

raener. aella stiael J>aet. J>a dyli ranses oc vaeri si{>an giter 

han egth 18B) dult J>a bote. oc J>aen aghe vizorj) ae 

aepte kaere dylia aet han aldreg sae afhaende. J)y han 
dylia aet man ma aldreg sae raena til vizor{)a Nv far 20 

man maej) londa laste kopa. J)a scal han innan faemt- 

ar ater biu{)a. J)aen ae salde dylia J)aes maej) ej)e. 

aet han salde egh mej) londa laste. orker han egh 
ej)e. gange ater kop J)era. Nv clandar man firi 

manne J)aet han fanget hauer. kallar af sae stulit vara 25 

J)a scal i tac laeta vm faem naeter. kopen scal 
vininom til saegghia aer vin oc sali inlaendes J)a scal 
han a forsto faemt. le})a til vinses oc vinnen 

til salans Nv kan man lata i faem nata tak. aella 
faemtan nata tac af giftes sij)an. oc vil egh fylgia 30 

sino taki. J)a J)orf186) han egh lej)a til landamaeris 

Nv aer egh vin aella sali hema. gange til maej) tuaegg- 
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ia manna e{)e oc viti J>set a forsto faemt. aet J)y 
le{>ar han egh aet vin oc sali hans haua lagha for- 

fal. J>aet aer lagha forfal. ligger sialuer siuker aella1S7) 

egh hema. taks til annor faemt faemtan nata aghe 
bi. 24 r. samu vizorj) Nv taks til mana))a tak. J)a | hialper 

(6:n3). egh hanom forfalz ej)er laenger vtan h[an] se vtan 
laenz. J)a scal maej) tuem suaeria ae[t] ... aellas sali aer 

vtan lanz oc lagsaghu. 188)m[a] ... laenger lejia aen 
til laendamaeris Nv maej) })[er] sculu J)aer vij) cuma. 

10 aer hem foJ)o ej> fora ... coma egh J)aer imot. J>a 

scal hin sic til vit[a] ... tuem mannom oc sialuer 
han J>riJ>i som ... kaennes. aet {)aet aer af hanom 

j)iufstuli[t] ... han aldreg afhaende for aen J>aer. sua 
ae h[uar] sum egh comber hemult innan lagha laezfn- 

15 om] J)a gange hin 189) sua til sins som mist hauer 

s[ua] ... nu aer sagt. aer egh salin innan lanz oc 

haeraj)e. J>a scal kopin vij>er landamaere [urj)i]uua 
giaeras maej) vin oc vitne aet han ... oc han var 

aldregh Jriuuer at. J)a scal v[in] [vir]j)ing var{>a Nv 
20 ma aldreg vin alz dyl[ia] vins or{>en vm Jiuart Nv 

aen vinnen sca[l] [vir]{)ing vt luka oc skil J>em a. 

J>a aghe vin [nen] vizorj) vita maej) e}>e fiogertan 
manna ... fult aer ater guldet, firi J)aet han hanom 

[vinga]J>e Nv vil han egh vij)er ganga sum salin 14°) 
25 ae[r] ... a J>en vizorj) copt hauer. vita J)aet aet J)u 

v[ast] ... J)aesso vin J)a iac kopte. vin scal virj)i[ng] 

[var]J)a fa aentiggia af J)em han ba{) i vin[sorJ)] U1) 
aella sialuer vt gialda oc sij)an scal vinnfen] [dy]lia 

bi. 24 v. maej) ej)e. aet J)a han vinga{)e J)a ... | ... Nv kan 
(Vins B .... . ,. r n v 

6:5). vin vilin vara saeger mere virjiing [va]ra aen hon 

var. J)a scal hin vita vt a giaefua] 14a) oc han ba{) i 

vinsorj) maej) ej)e fiogertan ma/i[na] aet iac baj) J)ic egh 
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firi mera i vinsorj) aen aer vt lukit oc gialde quict 

quiku gen ael[las] paenninga Nv siter en 143) quar. 

oc saeger 144) sua vi/i[e]nom til aet vinnen ma J)aen til 
coma til [bog]sto faemtennar. sum kan nakuar Jjaen 

[saejgia146) som salde. J)a haui firi sitit virj)ing- 5 

in [ne] aella viti maej) e{>e fiugertan manna, aet han ... 

hanom sua timeleka visso, aet han matte [ha]nom 
timelleca til faemt cuma Nv a vin J)aes[sen] vizorj). 

aet J)a it vij)er coptens. J)a var iak ... [a]ndro vin 

oc 146) at Jjaesso. J)a scal J)aet haeraz nae[md] vita. huar 10 

J)era sannanne hauer suurit ... gånger vin vi{)er 

vinsorj>e le{>er til hins ae salfde] [N]v vil han egh 
vijjer ganga aet han hauer salt... [ae]r J>et vinsen 147) 

vizorj) vita sic i vinsorJ>et Nv [gan]ger han vij)er 

aet han hauer salt {>a scal hemult [giae]ra J)om han 15 

salde. aer J>aet quiki. J>a scal J)aet vita aet han atte 

oc hema fodde. {)aer dij)e [miol]c oc moJ)er spina 

oc aldreg hafhaende 148) ia [c] ...149) for aen vij)er 
J)aenna man Nv aen J)aet aeru ... J)a scal han vita J>aet 

aet han laet scapa ... [sk]aera oc han atte nyt oc onot 20 

Nv aen J>aet ... [su]aer}> {)a scal han J>aet vita aet han 

saet 16°) skyfggia] 161) ... | ... al scal maej) ej)e hemul bi. 25 r. 

giaera som hemfo{)o aet iac afhaende aldreg mer i(ming.ms‘ 
lag manna for aen vi{)er J>aenna man Nv orker Vl pr.), 

han egh e{)e. J)a a hin til sins ganga mej) e{)e. aet 25 

J)aet[ta] ... mae J)iufstulit. J)aet skal J)aen vita som 
clandaj)e Nv clandas J)aet firi manne ae han ha[uer] 
copt oc kopes maej) vin oc vitne. clande })[aen] som 

salde. J)a vaeri maej) ej)e fiogertan man [na] sua aet 

han fic af hanom maej) hans vilia ... fullum vi{)er- 30 

gialdom. eländer annar aen J)aen. sum salde. lej)es 

til J)aes. som J)aen löa) fic af. vil han egh 163) vij>ertaka 
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}>a suser 1M) intil hans mse}) e}>e fiugertan manna, 
set han fic J)set af hanom Nv ma egh man hem- 

f0j)[°] sina i tak lseta. han scal vseria sum skyl[t] 

ser. mse}) ofséstom ej)e a broafiol sinne N[v] aer 

5 saly vtlsendes sella vin. {ja scal i högra tak lseta J>aet 

aer fsemtan naeter komber egh aen J)a hem. {)a scal 
lseta i manat>a tak Nv comber egh })a hem. J)a scal 

han til g[an]ga mef tuseggia manna e{>e. oc vita 
})[set] set vin hans sella sali. aer vtan rikiz aellfa] a 

10 fluclande165). J)a scal lseta i halfs isemlanga tak 
komber egh sen {)a. J)a scal setla a[f] första dagh 

som clandajies. aellas1B8) fsemte[r] innan. J>a scal 
ganga i nata tak oc iaem[la]nga. comber egh J>a. J)a 

scal hin til sin 167) ga[n]ga som mist hauer maej> 

15 tuseggia mannfa] e{)e oc sialuer han J>riJ>i. aet iac 

bi. 25 v. hauer raet | kaent oc })setta ser mit oc osene 
(med rems. hem an gänget. Jja scal huar kope til sins vins 

7:3). ganga huar vinnen til salans. msej) suornom e{>e 

... lagha fsemtfer]. {)y set168) iac vser})er til vir{)ing 

20 minna ganga. se sua mang [k]op som i seru 

cumin. {)a gange sua huar [t]il virfring sinna Nv i 

kopp malom J)a i coma manga sselder. {>a scal 
huar kopen leta 169) [t]il vinsins oc vinnen til sal¬ 

ans kuma i Jirea [s]selder {>a scal til J)ri{)io sseld 
25 lejia. Jiser scal [h]an sic 16°) losa som kandar 161). 

egh ma lsenger [l]ej>a. vtan {isen se inrikiz som flri 

hem [fjojio vil vseria. si])an scal huar til vser[n]ing 
sinna ganga. msej) suornom e{)e [s]ua sum skilt162) 

ser. Nv kaennas tue vijier [e]t cop. callas bajie kopt 

30 haua mse{) vin [o]c vitne. })a sculu }>era 163) hemula 

sinom til [s]segia. han scal vald haua hemola 
huari[o]m }>era han vil hselder mae}) ej>e tuseggia 
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manna. J>era J>aet visto oc vi|>er varo. oc [t]olf septe 

set }>er salde iac o(c) 164) aldreg Jjaemma. J)a scal J>aen 

haua hemult folghe. Nv kope man a straete egh 

mse]) vitne [])]set calla strsetes cop Nv clandas J)set 
[f]iri hanom. comber egh hinom vi]>er som [s]alde 5 

hanom. viti )>set mse]) tuseggia ma[n]na e])e. set han 
kopte a strsete oc giseri [s]ic vrpiuua haui firi kopt 

virkning sinne, hin gange til sin 166) mse]) suorn- 

om e])e... 

... bonda cona ... [paenjninga Nv aer ... ser han Rems. 3 r. 
egh ... [N]v koper man ... gange ater k[op] ... ctan/ii 

aen koptl#e) aer mi[nne] ... [kope]t marka vaer{)... 

])rea marker ... sella giseuer ... })en sami sum ... 

[fiugert]an manna set ... [clandajr annar. ])a ... 
[ga]f. vil han vi[]>er] ... manna, set... [])i]ggia 167) 15 

set egh ... [br]o])er i bo saman ... sengin flere v[tan] 

...[.. .]{)a 1#7a) ])a sculu ... [k]opas ])er vi])[er] ... ])aet 
bonde ta[ki] ... [ba]])e osakir Nv ... ])rael hans 

... [va]ra han scal ... [N]v giaer man ... [N]v 

clandas ... [rantajkit vara Nv ... [n]a han egh 20 

hefmuld] ... [le]znom loser ... [h]anom ran|tak- Rems. 4 

it ])a scal ... vin at mse]) ... mse firi rant[akit] (VinsBi3). 

... [t]il virjming mfinna] ... [vinjnem 168) ganga ... 

Nv vil kufnunger] ... hserazh[of])inge] ... ])e vi])er 
... ]>em mannofm] ... J>a scal sanninfdamsen] 25 

... egh vij)erdelo[msen] ... msen sella ])e[ra] ... 

oc comber egh ... marker, sella vfiti] ... [la]gha 

forfal ser ... [siu]kom sella ser ... e])e fiogertan 

5 
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Rems. i 
4- 6 

(RR 3: 

Rems 
v. + 5 
(RB 3: 

mfanna] ... 

g[anga] ••• 

ffor]fallo Nv nfaemnas] ... egh innan 

X l v agho ... a kunu[ngs] ... [tuae]suaere. a[lle] 

... dombrut. aelfla] lfl#) . . . [fiae]{>ertiug mal ... 
5 [ojlagha naemfder] ... {nufsac ... [fiar]{)ungs naemd 

ir.... naend170) giaera ... [bo]te J)rea ora ... | ... fiarj)- 

i), ungs naemd . . . [lajghstaemd oc laghfkallaj)] . . . 

l>a aeru egh iorJ)a[delo] ... for staemd. {>a aen ... 
egh til fiaer{)ungs[naemd] ... [ ... ]gh 17*) Nv aen 

io lionga[{)ing] ... [sc]al naemden faella ... j)era firi 

van[bu{)it] ... [vjaeria sic huatte ... var stadder 

socn[enne] ... [laghjum vp a. f>aet aer .. . annar 
sigher lagfhasocnena] ... oc annar sigher . . . 
[fiar{)ungsnae]md huat [>aer ... {)a agho {>e 

15 faella . . . [v]t sot. J>a agho J>e ... [va]r J>aet 
sua fyrst ... [vunjnen. Jja skulde ... [giajld {>a 

matte nae[ma] . . . [grinjdastolpa naem[de] . . . 

[fir]i naemt sakenne . . . gafs J>aet af i ... egh 

matte naefma]. ... han haf])e firifnaemt] ... J)rim 
20 markom ... [hjaelder firi giald... aellas a como 

. . . gaer han nafquarom] ... oc nu lagh J>a | 
e staddes oc sua ... firi minne sa[k] ... [skuljde J>aet 
y 

2>! raefst b[ij>a] ... [J>ri]J)ia ar vara ... han egh bota 

... naemna oc mfaeta] ... [maljsaeghandae. {>a s[kipto] 
25... [fol]g{)o. tok egh kfununger] ... folgjie Nv sij)- 

[an] ... huat han aer ... sua byrghe iar[l] ... 

[lagvunjnet172) malet. {>a ... J>e bota vilia . .. 

[naejmden J)on som ... laeggia af barfnanna] ... 
lut. oc af han[s] ... sua mykit so[m] ... han gozet 

30 oc ... [hu]at Jiaet aer haeflder] ... {>a bote tuaegi[lde] 
... [o]gilt Nv villia ... hanom. {>a boften] ... [ha]ua 
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egh forfal ... {ja scal {jaet so[m] ... sijjan taki en 

... annan lut biscfoper] ... [{jri]{ji luter skiptes ... 

[malsaeghanjda annan lagm[anne] ... [haerazhof]{j- 

inga Nv i smfalandom] ... 

[J>]aet aer hans [sjialfs ... kraefs hae[n] ... [ortojg Rems. 7 r. 
{jer tolf manna ... [b]0te vt gialdet ... [o]c brister (Rb 5:2). 

si{jan ... [Jjre]a marker Nv f[aester] ... han takana 

... han i val laeg[gia] ... [ha]n vil (jsen sa[kena] 

. . . scal til Jjrae[t]0lfs . . . [tuaet0l]fs tue taka 

va[ra] ... [fiogertajn manna [ae]lla ... [ta]ki vara 10 

Nv [f]ae[stes] ... [tuaetnjlfter ejjer. ael[l]a ... [d]oa 

fnr aen t[i]l ... e hin sculdfe] ... [{jraet]0lter aella 

tu[aet0lfter] ... [hjalft naemt oc ... fiugertan178) 
... [njaemna {j0m | ... aet h[in] ... takans vizorjj... Rems. 8 v. 

tip] e{ja sagt. brfister] ... f[i]ri takuillo Jj[a] ... <rb77>! 

ganga i gar{j ... faemt Nv aer ... f0ra. {ja sigh[i] 

. . . hem {jrim ... fora. {ja agho . . . [so]m 
dela Nv ... [n]u tael taki ... [ez0r]et oc {jaen ... 

[{j]aen eg som ... [{j]a a ejjer andra ... [{je]ra aghe 

ald[regj ... [st]aemnoman[nae{j]... staemno va[ro] ... 20 
[v]ar {jaer fram[me] ... [ta]ca Nv cum[a] ... [t]aki 

oc saki N[v] ... [{j]aet takans ... 

scal* han staemna annat ]j[ing] ... giaer eg han hanom Remsa 9 a 
{ja 174) raet ... [mjarkom. sijjan skal han stfaemna] 23^? 

... | ... [fi]ri iorjjadelo Nv comber fiar[{jungsnaemd] Remsa 9 a 

... fbonjde vil lionga {jing staemna ... maejj sae haua. v‘ 25)‘ 

ba han ... I aet sama raet bohan hanom a ... faemt bi. 26 r. 
1 1 * (RB 26* 
si{jan skal han tolfter e{j ... oc giaeri raet firi huuuz pr.). ‘ 
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Bl. 26 
(RB 26: 

ma[let] ... botom for sen han ganger faemftauitne] 

... [man]na ej)a aepte faemta vitne ga[nger] ... giaer 
han olag Nv ganger huwz[e{)ren] ... aller ])er i 

bu{)e])omen stojjo N[v] ... set han gior)>e eg raet a 
5 lionga[])inge] ... vita mae]) ej>e fiogertan mann[a] 
... af lionga J)inge mse]) laga ... Nv comber han 
eg til lion[ga])ings] . . . giaer a ]>a skal lseggia af 

li[onga])inge] ... hans. vil han rseta sic firi ... [for]- 
fal som for var skilt. )>a vafri] ... ]>a raet gisera oc 

io ser ]>set fi[ae])ertiugt] ... [ha] nom var stsemt firi 

]>a sc[al] ... alt landet oc hans bo skipftes] ... 
[min] na sen firitighi marka ... [lion]ga ]>ings faemt. 

]>a falder in ... [mar]ker firi lionga ])inget Si])[an] 

... oc stsemna firi fallet. ]>ry ... han eg raet gisera 
is ]>a scal... scal a lionga ])inge bi])a t[il] ... hin coma 

oc raer 176) gisera. ])a ... ganga Nv vil han eg com[a] 
... raet gisera. ])a scal han mse[])] ... [>aet skulu tue 
suaeria set h[an] ... oc sat forsto faemt laglec[a] ... | 

... set han stsemde hanom annat ... bedes raet oc 

fic eg. ])ri])io tue ... [stae]mde hanom ]>ri{)ia ])ing 
oc sat ... [r]aet oc fic eg Vil han eg ])a rset ... 
lionga ]>ings fsemt lseggia hem ... [])]aer 17#) raet17#a) 

gisera firi huwz malet ... [hald]e fri])i sinom oc bo 
sino Vil han ... scal han fri]) flya oc bo hans ... 

25 [ha]uer samuist mse{) hanom si])an ... [skil]t firi fri})- 
losa msen Nv var 177) ... firi178) fiae])ertiukt mal for 

sen ... [ald]reg firi minna aen firi fiae[})ertiugt] ... 
])ingeno aldreg ser )>set oc ... [l]itet giald giaer han 

eg raet ... [s]kilt aer ])a a han fri]) flya. 

V. 

ao byggia. ]>a scal ramaerke ni])er ... [])]aen ])e byggia 

vilia. ])a agho alle ... [so]m egnena agho Nv vil 
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man ... {)a scal han egnena 17#) i byno/n aga ... 
[N]v aen han hauer en siattungs ... [s]cal han fara 

til firi iul oC haelfga apton] ... lagha laeges enom 

i gar|)e ... [ti]l skiptes vara oc eg 180) suaeria. Nv 

... haua. aentiggia fiski ar aella ... [aengijar skogar 5 

aella tomter. J)a skal ... [haelgja apton til skiptes 
vara Nv ... eg var til skiptes varat • • 

vraka, sua ... [lig]ger bro at J>em ... vi}>er J)rim Rem»a 10 
mafrkom] ... gialde sua bonfde] ... [ael]la vatnet pr.). 

vnd[i] ... falder {)aer folc ... [b]roen gild })a lifgge] 10 

... [J)]aen half giald ... [giae]r bro firi sial s[ina] ... 
[laen]ger aen han vil sifaluer] ... [so]m iorjjena agh[o] 

... bygd. var ho[n] ... [v]arj>a vtan J>e ... [h]ittas 
{jon okofman] ... [fi]arj>ungs haera[{)e] ... sculu 

l>er eg b[ota] ... [vjndi haenne Nv ... aellas i andro[m] 15 

... bronne som h[an] ... [iorJ)e]nne Nv kraefs ... 

oc bro varjja o[c] . .. almaenning al [t] ... brot 

re{)181) ... faerj) hans oc ... [haera{)]et J)aet ater 

gialfdaj ... |... scal li(ta) ... [oboe]n. boten firi si [ax] Rem»a 10 

... [almaenni]ngs vaeg aella ... [hae]razhof|)inga ... 5’:(B.B 
[vijllia som han sk[ulu]... [haerazhof]})inga almaenfn- 

ingsvaeg] ... [sy]n af J>y haera{)e ... [aem]genan 

oc aemg[o{)an] ... [haerazhofJ)inge]n 18a) han doma 

... hogga ater alm[aenningsvaeg] ... [J)r]ea mark¬ 

er ae hu[ru] ... [all]e vtan J)rea ... [bo]te J>rea 25 

marker ... [sin]s saka Nv vilfia] ... [aejndacarla 
ram [arka] ... [v]m tomte si{)an ... [giae]raz attung- 

er atftungs] ... [fo]rra afnam af ... [all]e iaemt 

i gozflo] 188) ... [ae]ngium oc alle ... [bae]kkiom oc 
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sua i ... huar aefte sin [ne] ... [... ]n m) oc sinom 
akre ... [bolstazre]n vara. fiaez o[c] ... 

bi. 27 r. a sit aellas fiskiaer )>a scal han til {rings fara oc 

5 kaera. doms haerra sculu syn til naemna. aer Jiaer iui 
bygt {>a scal hanom laeggia dag sialuum vp ryua vil 
ha/i eg {)a vp ryua. J)a scal kununger aella lagmam 186) 

naemna til maen af haerajieno. aellas oc haeraz- 
hofjringe scal ri{>a til maej) haera^eno oc kasta vp 

io auerkom hans Nv aen J)aen som kaere far til maej) 

enom manne aella tuem oc kasta vp auerkom hans for 
aen han hauer kiaert oc dom til takit bote ater skad¬ 

an oc maej) J>rea marker Nv aen han sanka saer 
suet oc suaeuio oc bryter sua auerk hans J>a bote 

15 huuz mannen fiuritighi marker oc ater 16#) spiaellen 

oc huar J>aer var maej) i fluc oc farunote J)rea 
marker 

Nv vil bonde sae bo laeggia l87). Jja aer Jjaet laga 

giaef not vm siax halma af attunge. suae i forsto 
2ogiaef. vingiaef som bolgiaef. f>aet hete siax ora. J>aet 

aer laga afra{)e fiura J)yni korns aella tua ora ua{)- 
mala. tuaeggia naemna brej). dax vaerke vm var 
annat vm an Nv scal landboe a egn hans minzsto 

])ry hus haua. laj)u corn skammo oc nota hus Nv 
25 vil lanzdroten han af bole bort vara. {>a scal han 

til fara. firi iul oc haelga apton gifta fulna|) i garj) 
fora aella aer han eg laguarajier af Nv skil {>em a 

han sagher eg vara af uara})er. {>a a han vizorj) han 
vita lag varajjan af maej) ej)e fiogertan manna Nv 

30 aen han suaer amote oc saeger sic eg af vara{)an 
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vara | aella aet han faeste hanom si|)an ior{)ena J>a bi. 27 v. 

scal haeraz naemd vita huat J>aer aer sant vm Nv dela 

J>e iorjja aeganden oc lanboen. J>a a landboen vizorj) 
vita sic til ens halms si|)an aer han vif> bolag 188) 

skilder 188) Nv hauer lanz droten flere hans paenninga 5 

inne kaere landboe til hans viti maej) ej)e aet han 
haffe bol til staemnodax orker eg e{)e laeti ater J>aet 

bol hauer oint. Nv vara han af i forsto gift. gange 
sua ater til vin gift som til bolgift aer gift halfint. 
haui J)a j)aen fanget hauer oc fulle hanom ore firi ar 10 

huart ater ständer Nv aer gift eg halfint. J>a a lan- 

boe sina ater taka oc fulla iorj) aeganda slica ora 

som han skulde taka AfraJ)e scal han hem baera 
J)rim natom firi haelga afton aella haete vi{)er J>rim 

orom aella 189) ej>e aet han sat maej) luui quar aella 15 

viti lag bujrit Nv skil J>om a vm afraj>e J)a a land¬ 

boe vizorj) vita J>aet aet J)aetta var saet vkur. Nv aer 

landboe vi{>er bol skilder J>a scal han hus sin til sin fora 
al vtan J>ry J>on skild varo Nv vil han eg J>om kopa. 
])a scal han staemna hanom J)ing oc be))as vaer|)a 20 

sinna vil 19°) hanom luka. J>a ma han J>om saklost 
af fora aen han vil eg kopa J>om innan Jjingom oc 

faemtom sua scal oc vm garj)a vara vtan tomta 

garjjer han scal bole fylgia. Jjraenger han lanboa af 

bole J>a scal luka ore af afraJ)om bols Nv far han 25 

af maej) sialfs vilia. J>a taker han eg giftar fulnaj). vtan 

han viti maej) ej>e fiogertan manna aet han for Jjraengd- 
er af bole Nv dor aentiggia J>aen ae gift gaf | ... saejjes Remsa 9 b 

r# B 
skiaeppo sina. J)a scal bonde saej) sina sa til191) * 6)- 

lukins. luka J>om afrajje naest fic agha iulom Nv 30 

aer at kumit aet tra)>a scal. J)a scal... |... attungs tomt oc Rmj» 

tio alna 19a) attungs aker Nv husa man a humpe vtan 
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huuuz mal. granna aeru hanom eg gatu skilde giaeri 

bi. 28 r. vt af sialfsins Nv fara maen ... | faeste hanom lego gang- 
pr.). ’ er a mat oc mala vil draenger bort ganga gialde 

bonda sua mykit sum han hafj>e hanom faest Nv 
5 vil bonden han bort aelta luke hanom {>aet han hafjje 

hanom faest. gange draenger huar han vil. alle J>e 
som lagleca aeru til sins luz cumne |>a 198) ago sialue 

faesta sic til lego }>e som eg aeru sua. oc aeru [)0n 
vgurmaga. J)a faeste J>om {>aen som J)era malsman aer. 

to aeru j)e maganda maen oc i bo mae|>er fae{>er sinom 

faeste J)om gamble earl til lego Nv villia bönder saej) 

sina byria. |)a skulu J)e li|> taept haua oc raent lijjom 
sinom for aen vt braes 19i) saejjes skiaeppa. tomta 

gar{>a skulv ae gilde vara sua maellom iul196) oc k}rndil- 
15 maesso 100) som maellom mi|)somars oc olafs maesso Nv 

skal huar bonde varjja 197) half giaerjje. vijjer annan 
maellom tomta sinna Nv ma eg hus halfgir|)e varj>a 

Nv rinder haegna{>er a aengia tomt. J)aer ago 

granna half gir}>e varjia vijier J>aen som tomt a Nv 
20 mote aeng akre f)a a huar |)era halfgiaerjje a mote 

androm halda Nv ligger hiorj) lot gen haegnajje 198). 
scal J>aen hiorJ)lot a halfgiaerj>e a mot109) vij) 

haegnaj) halda Nv ligger hiorjjlot gen hiorJ>lot. f>a 
hore J>aer eg halfgiaer{)e til. vtan Jjaer gange horn a 

25 mot horne oc hof gen hof. oc }>aer ma eg intaka 
and ao°) fa firi androm Nv ago alle garj>a gilde vara 
firi haelga 201) {>ors dag. aeru garjia {)a ogilde boten 

firi Jjrea ora Nv aer J>aet gilder gar{>er man biaer 
maej) allom folkuapnom sua höger som lagleker man 

bi. 28 v. taker annan vag a iorj) mae{) | alna lango skapte. 

pr ). ’ j)a skal stu{)stauur saetia fiaez fran garjie J>a scal 
aenden a hankenom vara fmrna langer garjier som 
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skil2oa) aer gånger maellom suin aella se{)e far af bana 

ligge ogilt giaerjje eg som skilt aer oc comber maellom 

fae oc far af bana. gialde firi halfgilde Nv ligger 

gap a garj>e gialde firi Jjrea era. liggia tu bete 
siax era. J>aer a eg kununger af oc af aengenne J)rigge 5 

era sac aella siax era sac J>aet scal harazhefjnnge 

taka Nv aen aer a gar{>e J>ry gap aella {)rim flera 
bete {>rea marker. J)er a i baj>e earl oc kununger 

aella ligger a ser gap a garjie bete J>rea marker oc J)aet 
ater J)aer spiltes ginom Nv scal man renna li{)i sino 10 

til gaerjjes oc eg fran. raenne han annor kusta {)a 
bete siax era oc spiaellen Nv aen man hauer lij>i 

oraent gialde firi siax era oc ater J>aet spilt aer Nv 

vil fae i akra fara oc ska|>a giaera leper a gildan 
garj) oc far af bana ligge ogilt Nv vil fae vt 203) fara 15 

oc vaegia skajja leper a gildan gar}) far af bana 
gialde halfgilde leper a ogildan gar{> huat J>set leper 

in aella vt gialde halfgilde J)aen garjjen atte Nv leper 
fae manz a hand uerk *04) far af bana. aelter annar a 
ma{)er aella manz fae. |>a scal han gialda mae|) han- 20 
om 206). aella dyli maej) e{ie aet Jjaet fic eg J>y bana aet 

hans at gullde aella hans faear Nv far fae af hand- 

uerkom bana oc falder af synes alt saman fae J>aet 

bana fic oc biologe stafra oc handuerke. J)a a ... 

laeti ater viben oc baet maeb som skilt ... Thioln bi. 29 r. 
. f 1 , . , r . . (BB 34: 

manz lyse han lagleca sit haufer] ... fae sit. taker pr.), 

majier vtan varjihaelde ... lyser lagleca oc far han¬ 
om sit ater J)[a] ... firi Taker muslagu man aella 

haest... lyser lagleka |>a a han firi ertog N[v] ... {)a 

scal man eg saetia skruf name[r] ... rost naer Saeter 30 
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som skilt aer folger ... fran bigar{>e sinom vraki 

sua a[f] ... vaerkom. aella haui haft huar J>er[a] ... 

skilt aer |>a aer skruuer {>iuuer vari ogi[lder] ... 

hitter a. hin gialde J)rea marker *06) sat[te] ... ej>e 

5 tolfmanna aet han eg satte N[v] ... [bi]om maej) 

faelax garj>. J)a a hin halfft] ... skog aga Nv gånger 

vtan faelax g[iaerf>] ... stalla. far mae{) bande 207) oc 

bikari fa[r] ... siax ora sac Nv gånger han a ... 

bi. J)a skal han maerkia J>aet ... [stanjder i. oc lysa 

10 firi. allom J)e[m] ... a han JmJ)iung af biom Nv a 

byti[r] . . . [bon]de. huar som draeper byur oc 

bryter h[i|>e] ... byuraen j)em som egnena atte. oc 

... taker byur a almaenninge age han ... saklos. 

alle ago biorn 208) sokia. J)y ... alle j)e i209) scal 

is kuma maen ha[n] ... ago lut af biorne Nv scal huar 

... [j>ri]ggia famna naet. hauer han eg n[aet] ... j)a 

scal taka tua maen af huarge so[cn] ... [buj)]kafla 

bi. a» v. vp skiaera. comber eg bonde ... | ... naemde aeru 
(bb 36:4). ^ scu|u ^ S0kja [J)rij)i]ung. oc J>e tua lyti 

20 som scal fylgia ... han fic eg skalz buj>. aella haf})e 

... [m]aej) tuaeggia manna ej)e. oc sialuer ... [ha]n 

hafjje forfal. aella fic eg buj) ... [gangejr han i 21°) 

scali oc gaer aenga lijjno {)a ... vaer2n) sic maej) 

sama ejienom som ... ra i naet cuma i varga scal 

25 ligge ... [n]aet vtan varga scal bote |>rea marker 

• • • [sep]te aelgdiurom nu 2ia) resa J>er diur. oc ... 

aepter Nv lejia 218) {>e fiaet lost Nv ma aefngen] ... 

[fiae]t ganga for aen J)rea naeter aerv vte ... a fiaet oc 

faeller diur. cuma J)er til ... [re]st J>a ago j)er 

30 diur som raesto Nv ... [slaepjt fiaeti som raesto oc 

ganga vt J)re[a] ... andre oc faella diur. {>a ago {>er 

diur ... [o]c J>er gängen fran som eg vildo ... [N]v 
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varjjer man firi scal oc ... a han af skut bog. oc 

halfua] ... [fa]r man aefte214) diurom oc fylgia 

annars ... [>a a hunder haluan manz lut Nv a ... 

[r]eser oc haera Jisen som handom taker ... bönder 
ra taka vtan J>er haeten vi[{>er] ... [marko]m. py 5 

set hon ser kunungs diur Nv ... sella siluser vtan 

gar{) oc grinda[stolpa] ... [lag]leka firi grannom 
sinom oc at kirfkio] . . . sellas andra gripi aiB) 

pa. scal han ssefghia] . . . hauer hit Nv cu/nber 
man oc ksennes ... ma 216)*huuruit. J>a gånger han 10 

alt hserabe. sella halft hserabe bset ser taki sua huar bi. 30 r. 
(BB 44: 1) 

af branzstu{)om som han af ska|)a fic Nv kope man 
fyl sella kalf oc fo{>e vp oc klandas si{>an. J)a gange 

vt vserningen oc J)sen a17) age. som vp hauer fot. Nv 15 

kope man hors sella ko huat J>set ser hselzt oc fo{>es 

af oc clandas sifjan J)set fse han hauer kopt {>a scal 
J)sen haua af foster som vp hauer fot. J>y set sengin 

man ma annars kalfs fostre vara. oc {>sen lose. sum 
rset kisent hafj)e Nv skiptas msen giseuum vi{>er Nv 20 

clandas firi fem f)ighat2ie) hauer kallas vara J)iuf 

stulit. J)a scal han vita msej> e{)e tuseggia manna, 

oc tolf sefte hanom var giseuit oc han var eg {jiufser 
at. oc {)o matte han J)iggia at eg vare vin til Nv 

clanda }>sen som gaf. callar eg giseuit vara. sella eg 25 

lonat vara hauer {>sen hsenda msellom som J>a J)a 

a han vizorj) vita msej) ej>e. at J)setta var hanom 
giseuit oc han lona^e Nv auerkar man egn annars 

oc kisere J)sen som egnnena a. lseti vt egn/iena. oc 

mse{) J>rea marker Nv halder han i {)rim J)ingom 30 
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oc prim faemtom pa aer han at prim markom saker 

Nv faelle naemd han oc kuma a han laga doma 

oc auerka han sipan. pa aer pon a19) iorparan fult oc 

fiaepaertiugt Nv faester man epa oc vil vita saetta | 

bi. 30 v. pem lose pep 22°) maep epe oc eg221) en mae{> 
48)‘ tuem vtan han vili som viper taker Nv taker man 

haeruo annars, oc haerua maep vm dag. fore ater 

firi sola saeter oc vari osaker Taker vr tinna. bote 
firi fiura paen n inga taker vr atta gialde. sua firi 

10 huarn. taker paen niunda gialde firi nyo ortoger. 

fore han haeruo iui vp ganx aker. pa scal haua 

haeruo kialka. hauer han eg haeruokialka (bote) 
ater spiaellen oc maep siax ora Nv varper hunder 

manz galin pa scal paen lysa som hunden a bitaer 
15 for aen lag lyst aer fol(c) aella fae. paet scal bonden 

ater gialde. biter sipan lag lyst aer. paet a eg bo/ide 
ater gialda Nv folas 222) hynzyma manz oc fara 

aefte haenne hundar pa scal bonde hana inne haefta 

nyo naeter oc hund maep. bita hunda for aen laghaeft 
20 aer. paet a hin bonde ater gialda. som hynzyma a 

bita sipan haeft aer gialde paen som hund a Hogge 
nu huar at lut sinom i laguni Nv aer lagsaga ipur 

lictat. oc vt sagp maep hyndo oc haeruo tinna. byriat 
at py högsta, oc lyctat at py laegsta. 

Noter. 

*) P urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

*) Felskrifning för barn. 

8) b tillagdt öfver raden. 

4) Rättadt från malum. 
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*) Fel för leznom. 

*) Fel för om. 

T) Fel för ficepertiugt eller ficejfertiug »ac. 

®) u-et i första stafvelsen, som slutar en rad, ar tillskrifvet 

utanför raden såsom rättelse af ett nu oläsligt, tydligen afsiktligt 

utplånad t tecken omedelbart efter b. 
*) I marginalen med invisningstecken. 

10) Fel för sino. 

’*)' I marginalen med invisningstecken. 

,a) I marginalen med invisningstecken. 

1#) let är af misstag skrifvet två gånger, men på första stället 

underprickadt såsom felaktigt. 

M) I marginalen med invisningstecken. 

1#) Ordet är deladt på två rader: PiufnaPer-en; tydligen har 

skrifvaren, då han kom till den nya raden, glömt, att han vid den 

föregåendes slut skrifvit ordet ut i obestämd form. 

I#) I marginalen med invisningstecken. 

1T) i-et urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

,8) Så i öfverensstämmelse med hskr. F. Texthskr.: slipper. 

*•) 1 marginalen med invisningstecken. 

*°) Det senare n-et, möjligen afsiktligt, nästan utplånadt 

**) Ordet meP af misstag skrifvet två gånger. 

**) Felskrifning för forst. 

**) Felskrifning för Piufs. 

*4) Felskrifning för frcels. 

u) Felskrifning för stal. 

,e) Fel för sce; texthskr.: sik. Jfr Collin och Schlyter SSGI. 

2: 93 not 48. 

*T) Öfver första stafvelsens u står oriktigt ett tecken, ident¬ 

iskt med det diakritiska tecknet öfver i. 

*•) Felskrifning för cella. 

”) s rättadt från r. 

*°) Orden Pa scal — a fceprenet i marginalen med invisnings¬ 

tecken. 

M) Felskrifning för man (förkortningstecken för n uteglömdt?). 

**) Rättadt från frost därigenom, att öfver ro skrifvits or 

och det förra underprickats. 

*•) Rättadt från priggia därigenom, att /> skrifvits öfver gg 

(utan att dessa bokstäfver utplånats eller betecknats som oriktiga). 

M) Efter ncer är ordet vara uteglömdt. 

“) Fel för alla. 
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*fl) ar rättadt från ngt annat, nu oläsligt 

*T) I marginalen, omedelbart framfor vigP, som böljar raden. 

••) Felskrifning for tuem. 

••) Efter pem är ordet egh utelämnadt 

40) Jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 100 not 32. 

41) Collin och Schlyter läsa (SSGL 2: 100 not 38), såvidt jag 

kan se med orätt, bryttu-. Stället är svårläst 

4*) r urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

4S) clctpom är i hskr. underprickadt såsom felaktigt, men ej 

rättadt. Texthskr.: kepum. 

44) D. v. s. faest at. 

45) Jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 102 not 92. 

4#) Rättadt från aruom därigenom, att om underprickats så¬ 

som oriktigt och a skrifvits däröfver. 

47) Felskrifning för saman. 

48) Efter oc står i hskr. ett meningslöst aua, underprickadt 

såsom felaktigt 

4#) z urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

*°) Felskrifning för pera. 

61) Fel för vtan. 

**) Felskrifning för oc. 

“) Rättadt från agha därigenom, att andra stafvelsens a und¬ 

erprickats och o skrifvits till höger därom. 

64> Så gissningsvis, i det jag förmodar, att satsen i denna 

hskr. haft lydelsen: hint cer bac arf mannen aer af kumin. I 

hskr. synas blott fyra staplar; jfr Collin och Schlyter SSGL 2:116 

not 28, som läsa: nu eller mi. 

*8) Så i öfverensstämmelse med såväl texthskr. som B o. F. 

Möjligen dock snarare ice[mner]; jfr att vår hskr. samma sida r. 

25 har detta senare motsv. text hskr: s asm ncer, B:s och F:s åmnår. 

6e) I marginalen med invisningstecken. 

6T) Felskrifning för kumin. 

68) Rättadt från pcer därigenom, att ae underprickats som fel¬ 

aktigt och e skrifvits till höger därom. 

69) Andra stafvelsens a urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

eo) Första stafvelsens a urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

ei) Eller viper, om förkortningstecken funnits. Af hela den 

rad, på hvilken ordet står, äro de öfre delarna af bokstäfverna 

bortskurna. 

e>) I marginalen med invisningstecken. 

**) Felskrifning för hans. 
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,4) r-et urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

•*) Omedelbart framfor f står i hskr. ett såsom felaktigt und- 

erprickadt »långt» s. 

••) Fel för pcet; jfr Gollin och Schlyter SSGL 2: 126 (med 

not 37). 

*7) Efter bete stå i hskr. bokståfverna be, underprickade som 

felaktiga. 

“) r-et urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

••) Efter ny tia är ordet net utelämnadt. 

T0) I marginalen med invisningstecken. 

n) Fel för kcerer; jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 128 (med 

not 98). 

7*) I marginalen med invisningstecken. 

78) Efter cer står i hskr. ett såsom oriktigt underprickadt hcer. 

T4) Före pa taki stå i hskr. orden nat oc iaemlanga, under¬ 

prickade såsom felaktiga. 

76) Utan motsvarighet i texthskr.; B: hana. 

7<) Rättadt från stallara därigenom, att t skrifvits till höger 

om sista stafvelsens a, som underprickats som felaktigt. 

7T) Fel för sitia; jfr texthskr. 

78) Fel för kept. 

79) Efter cen står i hskr. att (början af det ett par ord längre 

med följande attunger?), underprickadt såsom oriktigt 

80) o af ovanlig form, som om skrifvaren först tänkt skrifva u. 

81) I marginalen med invisningstecken. 

•*) p rättadt från d. 

88) Efter py har ett stycke, sannol. motsvarande två rader i 

förlaget öfverhoppats af afskrifvaren. Jfr Collin och Schlyter SSGL 

2: 136 (med not 28). 

M) Före cet står i hskr. ett såsom felaktigt underprickadt cen. 

88) Rättadt från arua därigenom, att e skrifvits öfver sista 

stafvelsens a, som underprickats som felaktigt. 

. 8e) Fel för Per. 

8T) I marginalen med invisningstecken. 

88) Felskrifning för mer cen. 

88) I marginalen med invisningstecken. 

•°) Fel för rinder; jfr texthskr. 

81) Huru detta ord skall utfyllas, är ovisst; de öfriga hskr.na 

ha ingen motsvarighet därtill. 

M) Felskrifning för ferst. 

88) I marginalen med invisningstecken. 
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•*) Fel for ok; jfr texthskr. 

M) I marginalen står midtför denna rad ett pa. 

M) Efter letggia står i hskr. ett såsom felaktigt underprick- 
adt a. 

91) Eller aru[eJ. Texthskr.: arua; B: arme. 

**) Efter rang är ordet man (1. maper) uteglömdt. 

••) Fel för som; jfr texthskr. 

10°) Rättadt från pa därigenom, att y skrifvits öfver a-et, 

som nnderprickats som felaktigt 

1#l) Felskrifning för pasnna. 

1M) i öfver raden. 

,0#) Efter ligger står i hskr. sialuer, underprickadt såsom 
oriktigt. 

m) Fel for eet. 

10‘) Felskrifning för -ncemd. 

1M) Andra stafvelsens i öfver raden. 

,0T) Fel för gior; texthskr.: ger. 

loe) Efter som står i hskr. ett utplånadt »långt» s. 

10*) Felskrifning för sialuer. 

no) Jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 144 not 14. 

in) I marginalen med invisningstecken. 

1,f) Rättadt från han därigenom, att o skrifvits till höger om 

a-et, som underprickats såsom felaktigt. 

“•) Felskrifning för lasta. 

114) Tillagdt öfver raden. 

m) Efter firi står ett som oriktigt underprickadt fna (fel¬ 
skrifning för det följ. sua). 

ll#) Felskrifning för manzens. 

11T) I marginalen med invisningstecken. 

118) Felskrifning för huat. 

11#) Felskrifning för sinalund. 

1,#) I marginalen med invisningstecken; felskrifning för pera. 

lfl) Rättadt från bar därigenom, att o skrifvits till höger om 

a-et, som underprickats som felaktigt. 

”*) Rättadt från ganga därigenom, att f skrifvits öfver det 
första gr-et, som underprickats som oriktigt. 

m) Fel för cet; jfr texthskr. 

m) Tillagdt öfver raden. 

1,‘) iorp af misstag skrifvet två ggr, men på första stället 
öfverstruket 

1,e) I marginalen med invisningstecken. 
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m) Rättadt från pari därigenom, att r skrifvits öfver raden 

mellan p och a och det forst skrifna r-et underprickats. 

**•) Orden vin oc tillagda öfver raden. 

m) Fel för vinsorpe. 

**°) Eller pen. Texthskr.: pen; B: Them. 

m) Fel för leznom. 

*•*) Efter per är ordet innan uteglömdt 

1M) Felskrifning för vm. 

m) Rättadt från hin. 

t,s) Felskrifning för egh. 

”•) Rättadt från prof därigenom, att or skrifvits öfver ro, 

som underprickats som felaktigt 

1,T) Efter cella bör inskjutas: ar. Texthskr. har ar i st. f. 

det strax förut gående ligger. 

1M) Före ma år ordet pa öfverhoppadt 

***) Rättadt från han därigenom, att a underprickats och i 

skrifvits öfver raden. 

140) Fel för vinnen; jfr texthskr. 

14t) Så i öfverensstämmelse med hskr. F; texthskr. och B: 

-orpit. 

,4*) Så i öfverensstämmelse med B o. F.; texthskr.: gara. 

14*) Efter en står ett invisningstecken. I den bortskurna marg¬ 

inalen har stått pera; jfr texthskr.: en perra. 

,44) Efter sager är ordet egh uteglömdt; jfr texthskr. 

14#) Så gissningsvis, i det jag förmodar, att stället bör läsas 

(de ändrade orden spärrade): at vinnen ma pctr til coma til 

hegsto fsemtennar. som kan nakuan pan sagia som salde. 

,4e) Efter oc är ordet egh uteglömdt 

14T) Felskrifning för vinsens. 

148) Felskrifning för afhande. 

14#) Prickarna ersätta ett förmodadt ma(r) 1. mik. Möjligen 

fattas dock här icke något ord; jfr s. 62 r. 13 och Söderwall Ord¬ 

bok afhända 2. 

16°) Felskrifning för lat. 

161) I hskr. skyy, med första y-et öfversuddadt. 

1M) pan är underprickadt och öfver detsamma står ett in¬ 

visningstecken. I den bortskurna marginalen har ordet sannol. 

varit rättadt till han (jfr texthskr.). 

m) Efter egh stå i hskr. orden clanda a, underprickade så¬ 

som oriktiga. 

154) Fel för suari. 

6 
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1,#) Fel för flutlande; jfr texthskr. 

188> Fel för alla; jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 160 (med 
not 27). 

18T) Fel för sin». 

1M) Fel för ter. 

18B) Fel för lepa; jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 160 not 40. 

leo) Fel för »it. 

181) Felskrifning för klandar. 

18*) l rättadt från t. 

ie*) Felskrifning för per. 

164) o(c) i marginalen med invisningstecken. 

,88) Fel för sins. 

188) Fel för kepit; jfr texthskr. 

ieT) Jfr hskr. F: tiggia (Collin och Schlyter SSGL 2: 162 

not 94); texthskr.: giua. 

187 •) Felskrifning för [ke]pa ? eller blott oriktig upprepning 

af pa? Texthskr.: lata. 

18B) Felskrifning för [vin]nen. 

189) Fel för a[lla]; jfr texthskr. 

17°) Felskrifning för ncemd. 

m) Hur detta skall utfyllas är ovisst; synbarligen har denna 

hskr. här haft ett ord (eller en sats) som saknar motsvarighet i 

öfriga hskr. 

m) Rättadt från [lagvunjnen därigenom, att ett t skrifvits 

öfver det sista n-et, som underprickats såsom oriktigt. 

m) Före fiugertan står ett af misstag skrifvet fcem (skrifvar- 

en har hållit på att skrifva fcemtan för fiugertan?). 
iT4) Tillagdt öfver raden. 

178) Felskrifning för rcet. 

178) Jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 185 not 8. 

178 *) Rättadt från rcer. 

17T) Sannol. fel för far; jfr texthskr. 

178) firi är af misstag skrifvet två gånger, på första stället del¬ 

vis öfversuddadt 

17#) Fel för egh minna; jfr texthskr. 

180) Urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

m) Framför rep står i hskr. ett såsom felaktigt öfverstruk- 

et raep. 

18*) Jfr B o. F: håradz höfdinge (Collin och Schlyter SSGL 

2: 195 not 53); texthskr. saknar detta ord. 
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1M) Jfr hskr. F: gedzslo (Collin och Schlyter SSGL 2: 196 

not 68). Fel for gopo; jfr texthskr. 

184) =? Öfriga hskr.: asng. 

,M) Felskrifning for lagman. 

1M) Ordet a/er är af misstag skrifvet tvä gånger, men på första 

stället öfverstruket. 

18T) Fel för leghia; jfr texthskr. 

188) Fel för bo lagskilder; jfr texthskr. 

189) Efter cella äro orden viti mcep utelämnade; jfr texthskr. 

,8°) Efter vil äro orden han egh utelämnade; jfr texthskr. 

18‘) Efter til står i hskr. ett meningslöst sa. 

1M) Efter alna är ordet a öfverhoppadt. 

1M) Sannol. fel för per; jfr texthskr. 

m) Felskrifning för bcers. 

m) Före iul står i hskr. ett utplånadt Z. 

18a) k rättadt från h. 

18T) p urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

188) I hskr. står hcengnape med det första n-et under- 

prickadt. 

ira) Rättadt från mat därigenom, att a underprickats och o 

skrifvits till höger därom. 

*°°) Efter d i and ett förkortningstecken af för mig okänd 

form och betydelse. Möjligen kan andra (gen. pl.) vara afsedt. 

Ordet motsvaras i texthskr. af annars. 

*°') l urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

*°*) Felskrifning för skilt. 

*“) t tillagdt öfver raden. 

m) r urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

*°») Fel för haluo; jfr texthskr. 

,08) Efter detta ord ett invisningstecken; i den bortskurna 

marginalen har utan tvifvel stått som eller ver; jfr texthskr. 

*0T) Fel för blande; jfr texthskr. 

*08) Efter biörn står i hskr. ett såsom felaktigt öfverstruket sa. 

,09) Efter i står i hskr. ordet skog, öfverstruket såsom oriktigt. 

*10) Efter i står i hskr. scei, öfverstruket såsom felaktigt. 

*n) Felskrifning för vceri. 

*18) Rättadt från ny därigenom, att hela detta ord öfverstruk- 

its och öfver detsamma det rätta skrifvits. 

,18) Fel för lata; jfr texthskr. 

*u) Urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 
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*18) Rättadt från gripi därigenom, att p underprickats och p 

skrifvits däröfver. 

,16> D. v. s. mct (mig); tezthskr.: mik. 

*1T) I marginalen, omedelbart efter oc, som slutar raden. 

,ia) Efter t står i hskr. ett a, underprickadt såsom oriktigt. 

m) Fel för pcet; jfr texthskr. 

**#) Felskrifning för pa tp eller par ep? 

m) e urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden. 

***) 0 otydligt; möjligen o. 
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Hskr. H. 

Haer byrias kirkio balkir. oc tiaelias 

ELVnunger laeter kirkio byria Bönder till lukins 

gora. Nw aer kirkia giordh. Tha skal skothnig til 

kirkio gifua. Thet aer tolf thyni saedhe a halfwa 

Bl. 1 r. 
(KrB 1). 

traedhe. ok tolf lassa aengh. Tha skal kopa boker 

oc maesso klaedhe. kalk oc klokkor. oc skrudh allan 5 

then som hiaelpa skal manne medh J heme oc wr 

heeme. badhe quikum oc dodhom. th et skal alt sokn 

kosta. Sidhan skal biskope budh faa. han skal J 
sokn koma. medh ma/mom tolf. ok siaelfuer han thraett- 

ande. thriim bordhom aeru bönder hanom skyld- io 

oghe. oc thre mark hanom for wixsle gifua. tha 

skulu bönder hanom thriggia thynia ol gora. oc thre 
spen *) hwete. oc en thyn rogh. oc en thyn bywg. 
th et skal han hafua til sith brodh. Oc til haesta fodh- 

er. fyra thyni korn. oc thaer medh tw laas hoo. oc 15 

thry pund smor. oc fyra pund flaesk eet marka noth. 
oc tolf hons. Ok komber han ey a then dagh. 

som han ma aeta koth a aellir smor. Tha gori 

bönder hanom swa manga fiska, fore then annan 
kosten, oc varin sidhan ledhuge. oc eeth halft pund 20 

medh vax. Nw tha biskopir wil kirkio wighia 
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Nw tha biskoper wil kirkio vighia. tha skal han 

BL 1 v. 
(KrB 2:1) 

faa. manadha budh fore sik. oc sighia sokn a | huat 

' dagh han komber. oc then kost tha forin bönder 

a kirkio bool mot hanom. Um sket 

5 Skothningar. alla tha som gifwas. wm vixlo dagh. 

tha skulu praeste til fodho laeggias. alla tha sidhan 
gifwas kirkia aer vighd. tha aegher then wald som 

gifwer huath han wil haelder praeste til fodho gifwa 

aellir kirkio til skrudh. Nw delera) oc kirkio wm 
io sketningar 

Nw deler prester ok kirkio wm skothningar innan 

haefdhar. ther8) kallar innan thry aar wara. tha 
skal them4) heemula som gaff. aellir hans arfwe. 
hafwer annath thera laghhaefdhat. tha hemule thet sik 

15 siaelfth. som laghhaefdath hawer medh sokna naempd- 
enne. prestenom til fodho. aellir kirkio til skudh 6). 

huat han wil haelder. Nv huilkit haelder praester 
aellir 

Nw huilkit haelder prest er aellir kirkio mistninge 

20 wardher sina iordh. sidhan laghhaefdhat aer. wardhar 

presten tha staempne praesten. wardher kirkia tha 

staempne kirkio gomaren wm sunnodagh J kirkio 

durum. oc maele. oc *) wm loghordaghin a thinge 

oc domaren laegge faempt wm thorsdhaghin til kirkio 

25gardz. wil sokn en vaeria iordhena praestenom aeller 

kirkionne til.7) huem hon wil haelder. wil hon eygh. 

tha staempne annat thing. wil ey aen tha. tha staempne 

thridhia thing. wil ey aen tha soknen annat tyggia. 
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kirkionne aellir praestenom8). tha bote fore ny o 

markir. thaki then thre mark. then sik sokir. hwat | 
thz aer haelder praester aellir kirkia. Ok thre kon- bi. 2 r. 

1 (KrB 3* 1) 
unger. oc thre haeradhe. Tha skal praester*) til 
kirklo taka. bönder skulu. 5 

Ttha skal praest til kirko taka. bönder skulu vali 

radha. threa praeste J wal taka. biskoper en af 

taka. praest oc ey paepling. vtan alla thom a saemi 

som J sokn aegha. tha skal klokkara taka. bönder 

thre J val lata. praest er een af taka slikan han vil. 10 
tha skulu bönder kirkio nykil taka. oc J haender 

praeste saetia. oc praester klokkara. Nw kan kirkio 
brinna, aellir 

Nw kan kirkio brinna, aellir stulin wardha af10) 

ypnom durum. tha skal praesten gora soknenne raet. 15 

oc maele han til klokkarans. Thef aer praestens skyldh 

a kirkio bole boa. sionga J kirkio. ottosang oc 
maesso aptonsang oc alla tidhe. Oor prester 
maessofall 

(jTor prester maessofal a them dagh forhaelgdh aer 20 
fore. tha aer han sakir til thre marker, them aegha 

bönder taka som J the sokn aeru. wtan han niwte 
lagha forfaal. ligger siaelfwer J sooth aellir faa af 

biskope sinom budh. Nw kombir barn oc thorf 
cristno 25 

Nw komber barn oc thorf cristno vidher. tha faa 

ey badhom burghet. tha skal forra barn cristna thy 

at thef hafwer ey af kristno fangit. thef aer lagha. 
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forfal praestens. faar ey bonden skript aellir olning. 

tha aer praestin at threm marko/n sakir. wtan han 
witi lagha forfall sin medh tuaeggia praeste edhe oc 
siaelfwer han thridhi. Faa han edh gangit. vari 

bi. 2 v. saklos. Faeldz I edhir hans. bote thre marker, arfwa 
(KrB 6: 

pr.), bondans. 

Nw aer thef klokkara skyld, baera bok oc stool J 

sokn medh praeste. Nw dor bonde, tha skal praester 
til hans koma. lik hans wighia. wm nath iuir like 

io waka. engte fore taka. wakar ey praester owir like. 
wm nath Ok hawer ey forfal. aeller ey lof af bond¬ 

ano/n. tha bote praesten thre marker, arfwa bondans, 

wil han flere naeter inne halda. tha skal bonde, 
ortugh praeste gifwa fore huaria nath han sidhan 

is waka. Nw ligger liik inne om 

Nw ligger liik inne om nath o vight. bote praeste 
thre markir. them takin arfwin. aeller viti lagha 

forfal sin. swa wm andra, oc swa wm thridhia. 
sidhan maa arfwe bondans, saklos o wight fora oc 

20 siaelfwer iordha. Fore han for wth likit owikt. aen 
swa laengge aer inne haldeth. bote fore thre marker, 
thom mannom the iordh aegha som han fore likit 
ifwi. Nu aegher praester likeno til iordh folghia. oc 

gryft at wighia. Nw aegher bonda siaelomasso 

N 25l^W aegher bonda siaelamaesso laeta. sionga. ena 

tha wth foris. andra a siunda dagh. thridhio wm 
thraetiwght. Fiaerdhe wm Jaemlangha dagh. ath 
huarre thera hafwa thraetiwghu liws. aeller thraetiwghu 
paenninga. Nw aer thel klokkare 
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Nv aer ihet klokkara skyld, at ringha til ottosang 
ok maesso aptonsang oc gen liike. will bonde til 
thraetiungx ringa laeta tha skal ortugh klokkara 
gifwa. Nw kan band lesna a klokko. | 

Nw kan band lusna a klokka. Tha skal klokk- bi^3 r. 

ara wm sunnodagh J kirkio durun) standa. ok 
sokn til sighia swa wm annan, oc swa wm thridhia. 

Nw falder klokka nidher sidhan laghuarath ser 
til. oc siar haeael klokara. han aer gilder at threm 
markom. Them skal sokn bota arfwa klokkara/is. 10 
af kirkio faeae. Nw aer ey til warat. slaa haeael 
klokkara. ligge ogilder. Nw brister klokka. tha aer 
hon gild at threm marko/n. them bote klokkaren 
kirkio gomarenom. 

Nw ringer then ey bidher klokkara til. giaelde 15 

fore siex ora. Bryter han klokko. giaelde fore fullum 
giaeldom. vtan kumi ridhande aellir gangande. oc 
wil praeste kalla aellir klokkara. aellir komber eldh- 
bruni los. Ringir han tha aellir klaempter. tha see 
saklos. Oc bryter han klokko tha wari saklos. Nu 20 
gifwer klokkare hanom sak fore han ringda. Tha 
dyli medh tolf manna edhe. aellir witi medh fiortan 
manna edhe at han ringhde medh hans lwfui. Siar 
klokka han til dodha. ligge ogilder. Klaepsens band 
agher klokkara vardha. 25 

Nw a praester fore thiaenist sina. allan quikan 
tiunda. Nw a bonde tyonda. af korne sino. af 
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första roke han skaer. oc han inbaer. han a taelia 

vth. at akre oc wp at androm, saetia huarn tiunda 

rok. ther han komber. oc hwat tyunda wm wigxlo 
dagh gifs. tha kirkio vighias. tha lite thon sokn 

sswa at. Nw hawer bonde sino korne inburgit. tha 

bi. 3 v. a praester sin thridhilung a akre af taka. Tha a 
(KrB 9). 4 u 

bonde praeste budh faa J thrim uaedhirdaghum. 
thom som hania) vael biaerghia sino korne som 

bonden sino. spilles tiunde for. tha a bonde han 

io ätter giaelda. spilles han sidhan. tha a bonde han 

ey attergielda. Bonde oc ia) bryti tywnde fore sik 

oc sin hion. 

Nw skal bonde twem lutum inbaergha. thriskia 

ok J thry skipta. een luth kirkio annan biskope. 
15 thridhia fatikom mannom. Hafwi then halmen ok 

aghnane som aerwodhet hawer. Alla tiunde badhe 

rike oc fatoghe. 

Siter hwssaetu madher J sokn. han aer skyldogh 

preste sinom, aata paeninga at paskom u). ^Eru tw 

20 saman boldyur thet aer ortugh praeste. aekke thy 
mere ath the aeru flere. Oc aengin leghodraenger 

gor the paeninga. 

Nw a praester ok klokkarae thera 16) altara waern- 

inga hwart aar. eena wm. Jwl. andra wm paska. 

25 thridhia wm pingitzdagha. Nw alla the som ey 
gora praeste fulla skyldh. han a klokkara gora leef 

oc leefsowel. eth sinne wm aar. Nw kan praester 
oc klokkara thraetta vidh bondan oc sigher at han 
hawer ey giort swa godhan altarauaerning som han 
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skulde. Laegger han twaeggia sina 1Ä) paeninga leef 
a altaraeth oc swa mykit sowel som ther till hora 

vari saklos. Nw aeru praester oc klokkara them 

swa mykla thiaenist skyldoghe. som them 17) tiunder 

badhe kom oc quika/i. Nw kan man siuker J sokon 5 

Nw kan man siuker J sokn liggia. Tha aer thet 
bonda skyld, ther han ligger aat. praeste budh faa. | 

praester a til hans koma. skripta. oc olea. liik. at bi. 4 r. 
r r (KrB 12: 
wighia. af thes manz koste half mark taka. Der pr.). 
stafkarl 

X)0r stafkarl J sokn samil18). Thiaenist samu 18) 10 

aer prester hanom skyldogher. tho at han aeghe ey 

mera aen piik oc skraeppo. Tha aer th et bonda skyld, 

aen han doo. at praeste budh faa. wil ey praester til 
koma. tha aegher han halda inne ena nath. Oc 

sidhan aegher han atta mannom budh faa. Wil then 15 

ey till koma. som budit faa wari sakker at threm 
markom. bote ena mark them som liikit star inne 

aat. Mark konungenom. mark haeradhe. Sidhan 

aeru bönder skyldoghe han til kirkio fora. oc grift 

at grafwa. oc praeste bud faa. wil ey praester iordha. 20 

tha iordhen bönder saklost. Ok bote praester biskope 

thre marker. 

Nw sitter bonde quar medh tyunda wm aar. bote 
fyri thre ora. oc wt thiundan. praestenom aellir 

them tyundan aegher. swa fore annat, oc swa 25 

for thridhia. Ok fore bonde ey tyunda fyri paska. 
halde tho ey hans redhskape wp. wtan kalle han 

fore kirkio dor aepter paska. Ok viti thef medh 
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edhe fiortan manna, at han sath medh lwfui quar. 

aellir oc at han forde han. aellir ath han bodh han 

vth. the wldo siaelfwer at the wildo ey vidher taka. 

orkar ey edhe. bote thre ora. Sitter quar wm thry 
5 aar bote biskope thre marker. Nw aer biscopir 
skyldoger 

Nw aer biskoper skyldoghir fore sin tyunda wighia 

krismo ok klaerkia. kalk oc maessoklaedhe hwart 

bi. 4. v. thridhia aar J sokn koma. twaeggia natta | gengerdh 
’ iö af praeste taka medh mannom tolf. Ok siaelfwer han 

thraettande. Tha aegher han folk faerma. naempder 19) 

seea. Tha biskopir wil naempd seea. tha skal han 
manadha budh fore sik faa. Praester aegher naempd 

gora sanninda maen J naempd siaetia. ey widher 
15 delo maen. Ey thom J edhom stodho. oc ey soknara. 

oc the skulu J naempdene sittia. som the sighia 
iaa widher. som widher delomaennene aeru. Sidhan 
aeghir soknara. edha til naempdh baera. Tha skal 

naempden sitia sik ensamen. oc talas vidher Alla the 
20 edha hon faellir. warin faelde. the edha hon faellir ey 

the waren saklosa. Wtan naempden wil nokkra 
edha laeggia vndi konungx dom. aellir laghmanz Tha 

bidhan the edha. ther til the wardha faelde aellir 

wardhe. Nw kan soknaren oc bonden delas 
25 vidhir. 

Nw kan soknaren oc bonden delas vidhir. sokn¬ 

aren sighir edhin wara gangin J andre sokn. 
bonden J andre sokn. wrar thet giorth J thera sokn. 
tha gori annattwiggia waeri aellir faelle. aer the/ ey 

30 giorth J there samu sokn. tha skal naempden sighia 
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them J huat sokn thet war giorth. J the sokn 

skal annattiggia vaeria aellir faella. All laghkallat 
maall. 

Aall laghkallath. maal skulu a biskops naempd 
koma. aekke wina maalao). aller edher aegha a 5 

biskops naempdh koma. Thaessen maal segha a 

biskops naempd koma hoor menedher. Skrok witne. 
Oskriptat mandrap. Kirkio raan. Haelgho dagha 

bardaghae Ok haelgho | dagha bruth. Thaessa edha bi. 5 r. 

tha faellir biskops naempden. Swa at ther b0teiorB133) 

badhe biskope oc konunge. Ok swa oc alla thera 
wpraetter edhir. Oc forfals edhir Ok gotzlo edhir. 

Ok saettes edhir Ok alla the edhir som fore thaessa 

maal gangas. Thef aer Jordha dela. »Manhaelghes 

maal. Thywpta maal. Raans maal. The edha som 15 
fyri truldom swaerias. Nw aeghir ey. 

N W aegher ey tiwaesuaere21) a biskops naempdh koma. 

Thef aeghir slita haeradznaempd. Ok vithna man sin 
thiwf. aellir vitnar madher man til draps. aellir til 

haldz. til fulsaeris. aellir til skeno. aellir sigher oc 20 

swa. ath thaessa samu saeth. tha wil iak af thik hafwa. 

som thw nw tok af mik. aellir swaer man annan til 
fraelsis. tha aegha ey thaessa edha a biskops naempd 

koma. Swaeria the ey 2a) badhe a eno/n dagh. ther 
maa ey biskops raeth borth skriptas Swaeria the ey 25 

badhe a enom dagh. oc skriptas han for aen han 

faelder wardher. tha skal fasta, oc ey faeae bota. wtan 

hwfwdz manne 23) han skal fasta ok faeae bota. oc 
all thon maal a biskops nampdh faeldh wardha. oc 

skriptadh wardha manadhe fore biskops til quaemdh. 30 
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the skulu *4) oc ey faeae bota. vtan howdzmannen han 

skall badhe fasta oc bota. Nw dela praester oc 
soknare. 

Nw dela praester oc soknare. Praester sighir bonda 
5 skriptat hafwa. fore naempda budh. Soknare sighir 

ney. Tha skal praester han skriptadan vita medh edhe 
sinom fore biskope aellir prouaste sinom. | 

a Nw wardher kona dighir i hore aellir J aetzsko- 
pr.). spiaelle. then thy walt. han aer saker vidher biskope. 

10 at threm markom. oc konan see saklos. ther hiaelpir 
hanom ey londa skripth fyri. Vtan han hafwi sik 
skiptath 26) for aen han viste ath hon var digher. Nw 

kaere biskops soknare til hans. tha skal han vita 
medh edhe fiortan manna, swa at han war skriptadar 

15 for. aen han wiste at hon var digher. Nw takir 
madher 

Nw taker madher opinhara skript. oc falder atter 
J samu syndena. thef heter skripta broth. han aer 

sakar vidher biskop, at threm markom. ther fore 
20 hiaelpir hanom ey londa skript. aellir gor hoor. aellir 

aetzskospiael. aellir takir openbara skript for mandrap. 

aellir for menedha. oc falder atter J samu synd. 
thet kallar skriptabruth. ther aegher han bote fore 
thre marker. Nw ligger man 

25 Nw ligger man J lonskalaeghe. oc takir sik skripth 
af sinom praeste. oc falder atter i samu synd. tha 

taki sik skripth af sinom preste oc vari saklos fore 
faeaegaeldeth. oc halder praester hanom wp olaghlika 
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a paska dagh fyri loskalaeghe. tha bote praester bi- 

skope thre marker. 

Nw gånger fiortan manna edhe atter a biskops 

naempdh. tha the twe som forst swaeria J edh- 
enom. oc hofwdzmadhern een. them hiaelpir ey londa 5 

skripth friae) biskops sak. Nw maa aengin edh 

ganga a mote biskops naempd. aellir konungx. gor 
hon wrangt. tha skal konungx dombir aellir lagh- 

manz. medh openbarom vitnom hona atter drifwa. 

Nw faellir annor naempden | oc annor waer. Tha bl 6 r. 

aghe thon naempden vidzordh som gerden var gor ( r ’1)’ 

J thy at tha a8) the a7) haeradznaempdh. oc biscops 

naempdh skal J allo/n malo/n ther sannan a8) vitnaa8) 
leta. ther som gerden var gor. oc thon naempden 

faella aellir vaeria. Nw wardher madher faelder a 15 

naempd. han kallar sik ey faeldan vara. far han siw 
maen af naempdenne. tha aer thef hans widzordh. oc 

vari saklos. Nw skil them a J naempdenne aeru. vilia 

slerea#) vaeria tha vari vardh. vilia flere faella tha 
aer faelt. Nw vil naempden huarte gora. vaeria aellir 20 

faella. Oc soknaren sigher han faeldan vara. Tha 

staempne bonden 30) naempdenne. bidhi annattwiggia 
vaeria sik aellir faella sik. vil hon huarte gora. tha 

soke wt alla laghasoknena. Oc swa lionga thingh 

aepter. gior naempden ey raeth J lionga thingeno. 25 

hwarte vaeria aellir faella. bote fore tolf marker. Nw 
aen siex vaeria. oc siex faella. tha agha the vidzordh. 

som waeria vilia. swa oc J allom naempdom Nw 
skal biscops naempdh sannund leta. oc haeradz¬ 

naempdh lagha gaerdh. Nw gånger man edh. 30 

aellir. 
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Nw gånger man edh. aellir vaerkar adhra. thae sak 
som biskops sak aer innan, oc door for aen lagh- 
wnnith wardher maleth. ok edhren vardher faelder. 

tha doo oc biskops sak medh hanom. oc the som 
5 medh hanom varo oc lifwande aeru. the botin sina 

sak. the/ aer thre marker, biskope. huar then ey var 
lonlika skriptader. for aen edhrin faeldes. aen konungx 

sak. aellir haeradz sak. aellir malsaeghandens sak. 
bi. 6 v. hana skulu bota arfwa manzins. tha aen I saken var 
KrB 17) 1 

iö for laghwnnen hanom lifwande tha skulu hans arfwa 

swa bota biskops saak som konungx sak. 

Nw vardher naempdh atter dompdh. aellir 31) the 
J henne sworo the aeru saki at siex markorn, ena 

mark konunge adhra malsaeghiande thridhio haer- 
15 adhe. Oc thre mark biskope. huat haelder hon 

gik atter fore osannud3ä). aeller firi olagh. ther 
hiaelpir thom ey londa skripth firi biskops sak. thy 

ath 33) aer huar hoffwitzman 34) firi siaelfum sik. Nw 
gifs nakrom wr naempdenne. oc swor ekke. han 

20 bote konungenom. oc malsaeghandhenom. oc haeradh- 
eno. oc sii saklos firi biskope. Swa oc J allom 

edhom them atter gangas fore 8B) them ther gifs wr the 
aegha ey biskope bota36) Nw kaere soknaren. til 
bondans, sigher han hafwa standat J them edh. 

25 som brutin aer a biscops naempd. aellir konungx. 

bonden sigher ney. tha aer the/ hans widzordh. dylia 
medh tolf manna edhe Giter han edh gangit vari sak¬ 
los. Giter han ey. bte 37) som skilt aer. Nw the 38) 
mange i aegha. sakkene badhetyggia malsaeghanden 

30 oc konungx soknare. biscops soknare. haeradz sokn- 
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are. tha aegher han ae malsaeghandom raeth gora 

forst. aellir lagh faesta. ^Er ey malsaeghandom8#) 

til. aellir kraefwer aekke aepter. oc faestar han enom 
♦ 

soknare lagh. oc sidhan bedhis flere til. thaa skal 

han taka edhz taka sin. oc til thingx koma oc sigh- 5 

ia. haer aer edha taki min. ath edhe thom. iak faeste 

enom thom i sakkene atte. Sidhan laeggen | thingx bl 7 r. 

maen hanom faempth. oc fore then edh sik af hand- pr.). ' 

om Nw aen ey aer ozort a then dagh. Tha 
then dagh ther naest aer oc ozort aer a oc kombir 10 

nakor then a staempnona som i a sakkenne. Tha 

gange sin edh. aen tho at then kom i ey. som edhin 

var faester, heete saklos. Nw kunno the koma som 

i agha sakkenne. oc han vil ey sin edh ganga. Heete 
fallen, komber aengin therra som i agha sakenne. 15 

Tha siti ther til dagher aer wrdhinga oc faa sin 

staempno manna edh oc see saklos. Wm. 

Nw aer the/ bonda skyld wm sonnodagh til kirkio 

koma. praester aegher haelgdh biudha. oc fastodagha. 
Glonnir40) praestir. bryter bonde. Tha aer praester sakir. 20 

Oc bonde osakir. Biudher praester. oc bryter bonde, tha 
aer bonde sakir. Ther hiaelpir hanom ey londa skript 

fore. Tha aen han aer wt sokna a waeghum. aellir 

a wathnom. Tha skal han skript taka. oc ey faeae 
bota. Nw fore allom androm malom. tha hiaelpir 25 

londa skript for saeae booth41). Gor han thuaera 

waernadh 42) a them dagh forhaelgdh aer fore. Tha 
aer bonde sakir ath threm markom. Gor han a 

ikildagh. sakir ath siex orom. Wm man seer. 

7 
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SEr madher man ath osidhom. Tha skal han 

praeste til sighia. Tha skal praester wm sunnodagh 
i kirkio durum standa. swa wm annan, oc wm 

thridhia. oc swa sighia. Tholikt maal ser j minne 
5 sokn wordeth. Nw bidher iak han. hitte mik. oc 

raethe sik. Widher gudh. Nw wil han ey raetta sik. 
Tha skal praester. heem til hans ganga bidhia han 

raetta sik. Oc sighia jak hafwer kallat thik. Nw 

wil han ey raetta sik. Tha skal praester taka thom 

bi. 7 v. kir|kio faeae goma ok ganga heem til hans. Ok 
(KrB 2i). |>|<||1|a han rggtta sik. Nw ^yl han. tha skal han 

edh faesta praeste. oc them kirkio faeae radha J 

soknenne. ath han aer ey sakar ath there gaerdh. 
Giter han edh gangit. wari saklos Faeldz han ath 

15 edhe. oc wil raetta sik. Tha skal han skript taka. 
ok ey faeae bota. Nw biudher han ey raeth fore sik. 

Tha skal hano/n yfwer faempt laeggia. tha skal han 
fram sighia. Nw vil han tha lagh firi sik gora. 

thom skal soknare taka. Brister at edhe. tha skal 

20 han fasta, oc faeae giaeldha. wm iula frid 48) 

' Nw ga ar in. Jwlafridher a Jwla apne. sidhan 
aptonsanger aer saghder oc ae ther til. aptonsanger 

aer. sungen a attunda dagh aepter tolfta dagh. Wm 
paska fridh 

25 Nw gånger in paska fridher a odhensdaghenom 

J dymbel dagha viku. tha bindas wp klokkor. oc 
ständer ther til aptonsanger aer sungen a attunda 

dagh. iEpter första daghenom Wm pingitzdagha 
haelgdh 
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Nw gånger in pinggitzdagha haelgdh a aptenom 

sidan aptonsanger aer sungen, oc aer. til apton¬ 

sanger aer sungen a attunda daghenom. Wm kirk- 
misso haelgdh. 

Nw aer kyrkmissa haelgdh. fran thy at apton- 5 

sanger aer sungen a aptenom. oc aer ther til apton- 

sanger aer sungen a daghenom. Huar som baers 

J thesse haelgdh han aer widh biscop. sakir at threm 
markom. iEllir dyli medh tolf manna edhe. Wm 
skaerdagx haelgdh oc pcetars messo haelgdh 110 
llnkepu/rg. 

Nw skaerdax haelgdh. oc paetersmisso haeldh i 

lingkopunge. oc om. olafs misso J skaeninge oc 

wm laurinzmisso haelgdh J suderkopunge | Huar bi. 8 r. 
(Kr23) 

som tha hugger, slaar. draepir. nakan. thaedhan 15 

farande, aellir thiit farande, aellir oc ther warande. 
han okir sina sak. ath firitighi markom. ther skal 

thiwghu marker hafwa af konunger. oc thiwghu 
marker biskoper. Nw 

Nw gifwer madher eghn til klosters, aellir til kirk- 20 

io. osiwkir tha maa han helan hufwtz luth gifwa. 

halwan aen44) haeaeluanum ligger. Nw dela the innan 
haefdhar. tha a han witzordh. vita ath 46) han gaf. 

oc vita huath48) hafdhe atter. thef aer hofwtzloter. swa 

mangha arftaka som han hafwer. Tha maa han gifwa 25 

slikan een luth. som een therra takir. Wm 

Nw baerias maen J kirkio. aellae kirkio gardhe. 
tha aer kirkio gardhir oskaerdher. tha skal han sokna- 
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mannomaen thre marker gifwa fore huart masso 

faal the faa. ok laeti atter skaera kirkiogarden. Nw 
draepis maen J kirkio aeller gors hoor J kirkio. tha 

aer vigxl af kirkio. Then ther vixla spiaellom walder. 
5 han skal kirkio wigha laeta. Nw wardher 

Nw wardher man firi biskope laghwnnen. tha skal 
biskopir hanom faempter laeggia. wil han ey raetta 
sik. tha skal biscopir hanom J forbudh siaetia. for 

skript oc ey for faeae gaeldh. Nw sitter han J for- 
10 budhi. nath oc iaemlangha. tha maa. biscopir han 

J ban siaetia. Nw siter han J banne nath oc 
jaemlanghe. tha okes sak hans. tha aer han ath nyghio 
markom saker. Nw aer47) annor misfal thee man 

kan haenda. tha okis skript hans oc ey faeae gaeldh. 
15 Nw wil han ey hotas fore. tha skal biscopir konunge 

til sighia. Konunger skal laeta han halshugga, vtan 

bi. 8 v. kirkio gardh laeg|gia. Tha skulu hans raette arfua 
(KrB 25.i). taka. konunger losora. Wm hedit mordh 

Nw myrdher modher barn sith hedit. tha aer hon 

20 sak ath xlum markom. thom skal gifwa konuna 
fraender af henna paeningom maedhan the winnis aat. 

Nw aen then kaerer aepter. som fadhir war barnsens 
tha skal konan gifua hanom atta ortuger oc thraettan 
markar. Ok atta ortuger oc thraettan markir kon- 

25 unge. oc atta ortuger oc thraettan markir biscope 
bota. tha ey then kaere aepter. som fadher war barns¬ 

ens. tha skal konunger hafua af kunune thiwghu 
marker, oc tiwghu marker biscoper. Kaennes kona 

hedit mordh. ther skal ey soknare aepter staempna. 
30 thef skal haeradznampd leta. Nw aen henne vitis 
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thon sak. oc wardher ey takm vidher. tha skal 

haeradz naempd. annattiggia vaeria aellir fsella hona. 

Nw maa ey biscops soknare thing stampna 48) 

maa ey biscops soknare thing staempna fore. 
aengte vina maal20). fore vtan opinbart maal. och lagh- 5 
# 

wnneth. gifwer soknare bondans kunu hor sak medh 

stsempno49) thinge. swa at bonden gaf ey henne 
forra sak. bote’ soknare firithighi mark er. Nu maa 
ey biscops soknare kunu hoor sak gifwa. 

Nw maa ey biscops soknare. kunu. hoor sak 10 

gifua. vtan han gifui henne siaelfuer J kirkio aellir 
J andre samquaemdh. tha aen han gifwer henne sak 
firi samfundom. tha skal han annattigghia dylia 

medh tolf manna edhe aellir bote biscope thre marker. 
Nw aen han takar annan man inne medh henne J 15 

horsaenggenne. Oc vinder them til hoor saekenne 

medh lagha vithnom. oc lagha do|mom. tha skal ey bi. 9jr. 

bota biscope. fore sak henner. thy ath hon hafuer pr.). ’ 
allo thy foruerkat the ther hon atte J hans boo. 

oc han aegher ey sware60) hona. vtan han taki hona 20 
sidhan in til siin. Oc swa aen hon lopir borth medh 

androm man ne. fran bondanom oc gor hoor. tha 

skal han ey bota fore hona biscops sak. thy at hon 

hauer allo foruerkat thy hon atte J boo bondans. 

Nw aen hon lopir bort fore ondsco skuld, oc ey fore 25 

osidha skull, tha aegher bondan badhe sokia oc swara 

firi hona. alt ther til biscopir hauer them ath skilth. 

Nw gifwer bonde androm sak medh stsempno 49) 
thinge fore kunu sina 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagen htkr. H. 102 

Nw aen bonde giuer androm. sak. medh staempno 48) 

thinge. fore kunu sina. sigher han hafua giorth hoor 

vndir sik. tha aegher then bonde som aepter kaerde 
ey bote biscope. hwat hin som han kserde til. faeldz 

5 aellir waers fore horsaken/ie. Nw maa ey biscops 
soknare. bondans dotter aellir61) bondans syster aellir 

hans fraendkunu hoor sak gifua aellir fore aedzsko- 
spiael ropa. vtan hon see inne takin. aeller baer barn 

vithne. Giuir soknare henne forra sak. tha bote 
10 thre marker, fore huart thing han staempner. taki 

mark malsaeghande. mark konungen, mark alla maen. 
Tha aen annat therra aer medh sanno funnith. bote 

biscope thre marker Nw aer thef biscops raetter. hiona- 
lagh binda, oc vita huat loflikt aer. oc swa huat 

15 lofliket68) aer. nw aen han skil hionalagh aat. tha 
thef thera thy walder. tha bote thef thre marker bi¬ 

scope Walda thon badhen. tha bote thon badhen. 
huart thera thre marker. Nw aen man siar. praest. 

aellir vighdan68). tha bote biscope nyo marker. 
20 Oc fore aengte banzmal annat. Fore thessen | 

bi. 9 v. Fore thessen maal. tha skal manne staempne. fore 
(KrB 29. i). ^^0 dor vardher praest er aeller vighder man slagen. 

Annat aer wm hionalagh. Thridhia aen bonde siter quar 

25 medh tyunda. tha skal han aepte paska fore kirkio dor 
kalla, oc ekke halda hans redhskapi wp wm paska. 
Fiaerdha wm all thon maal. som til skript hora. 

tha stempne hanom fore kirkio dor. oc aepter faegaeld- 
et tha maele til hans aepter landzlaghum. kallar 

30 aepter androm malom fore kirkio dor. .En thon 
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nw aeru saghd. bote fore thre marker, then som 

kallade. Wm prester celler bonde. 

T{aers praester oc bonde, oc faa bonde 64) iaempna 

a kommo. aeller bade fulsaere. Jaemken bade sarom 

sinom, oc badhen 6B) bote biscopenom nyo marker 5 

fore bannet, oc gange til rom. oc laete sik losa af 

banneno. Nw vardher praester saar. oc ey bonde, 
bote prestenom aepter landzlagum lagha boter. oc 

fore bannet bote biscope nyo marker, oc gange til 

rom oc laete sik ther af losa. Nw viter presten 10 

bondanom. at han hafuer han slagit, aellir sargat, aer 

thef fulsaere. tha ganga bondan thraetolftan edh for§ 

sik. aer thef skena, aeller vredzuerke. gange tolf manna 

edhe fore sik. aellir bote lagha boter. Nw later 
ma/7 sik 15 

Nw laeter man sik vighia medh sinne hustru, tha 
gori huar aepter sinom wilia. Oc aengin minna til. 

offers, aellir liws aen twa ortuger Oc gaar hustru J 

kirkio aepter sin bonda. aellir aepter sit barn. tha 

giui oc twa ortuger. badhe til offers oc swa til liws 20 
J huarre kirkio gangenom. tha aegher praester hona 

J kirkio ledha. Vil ey praester hona J kirkio ledha. 

tha bote fore thre marker, mark bondanom oc 

hustrune. Oc twa marker biscopenom. 

Nw aer sakt vm kirkio raet. 25 

Oudh gome os alla slaet. 
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Noter. 

*) Efter spen står i hskr. hut, öfverstruket såsom felaktigt. 
*) Efter deler är ordet preester uteglömdt. 
*) Fel för thet; så B, I och K (jfr Collin och Schlyter SSGL. 

2: 4 not 67). 
4) Fel för then. 
*) Felskrifning för skrudh. 
•) Fel för at. 
T) Efter til bör tilläggas: ivari; jfr Collin och Schlyter SSGL. 

2: 5 not 87. 
8) Efter prcestenom är ordet wceria utelämnadt; jfr texthskr. 
•) Fel för prcest (eller ock det följ. taka fel för takas). 

*°) Fel för at. 
ll) Felskrifning för durum (förkortningstecken för m ute¬ 

glömdt?). 
**) Efter han äro orden ma cem- öfverhoppade; jfr texthskr. 
1#) oc tillagdt öfver raden. 
14) o i paskom synes vara rättadt från e eller a. 
16) Fel för threa; jfr texthskr. 
ie) Utan tvifvel fel för sma. Collin och Schlyter SSGL 2: lfr 

not 84 läsa emellertid med orätt ordet så; sina är den enda 
möjliga läsningen. 

1T) Eller then. 
18) Ordet samu bör på ettdera stället utgå; jfr texthskr. Fe¬ 

let beror tydligtvis därpå, att skrifvaren oriktigt hänfört det första 
samu till sokn i st. f. till thicenist. 

18) Strängt taget står i hskr.: naimpdere (med förkortnings- 
tecknet för er efter d och därpå ett e). 

*°) Fel för huma maal; jfr texthskr. 
”) Felskrifning för twcesucere. 
”) ey är tillagdt öfver raden. Detta tillägg är emellertid 

en oriktig rättelse; jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 14 (med not 98). 
*•) Felskrifning för mannen (förkortningstecken för n ute¬ 

glömdt?). 
*4) Efter skulu är ordet fasta uteglömdt; jfr texthskr. 
*6) Felskrifning för skriptath. 
,e) Felskrifning för firi eller fyri. 
*T) Fel för badhe. 
88) Fel för san witne? Så B; texthskr.: sant, F: sannind 

(jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 16 not 62). 
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*•) Felskrifning for flere. 

*°) Urspr. uteglömdt, tillagd t öfver raden med invisningstecken. 

11) Fel för aller; jfr texthskr. 

**) Felskrifning för osannund (förkortningstecken för n ute- 

glömdt)? eller osannind. 

'*) Efter ath är ordet ther utelämnadt; jfr texthskr. 

**) I hskr.: hoff witzman. 

”) Efter fere är ordet men utelämnadt; jfr texthskr. Urspr. 

har plats lämnats öppen för ett ord, men denna har sedan ifyllts 

med en röd krumelur. 

a<) Urspr. uteglömdt, tillagdt öfver raden med invisningstecken. 

,T) Felskrifning för bete. 

•*) Utan tvifvel fel för ther; jfr Collin och Schlyter SSGL 

2: 18 noterna 29 o. 30. 

*•) Fel för malsceghande(n). 

40) Felskrifning för Glemir. 

41) Felskrifning för fcece booth. 

**) D. v. s. wcerknadh; jfr texthskr. 

**) Orden wm iula frid i inre marginalen. 

**) Efter cen är ordet i utelämnadt; jfr texthskr. 

") Fel för huath; jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 21 (med 

not 23). 

**) Efter huath är ordet han utelämnadt; jfr texthskr. 

47) Fel för al; jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 22 (med not 54). 
*•) stampna i inre marginalen midtför den rad, på hvilken 

flocken börjar. 

4#) Fel för stcempdo; jfr Collin och Schlyter SSGL 2: 23 (med 

not 88). 

“) Efter sware är ordet firi öfverhoppadt; jfr texthskr. 

#1) Strängt taget står i hskr. cellerir, i det efter ll finnes det 

vanliga förkortningstecknet för er. 

M) Fel för olofliket. 

**) Efter vighdan är ordet man sannol. blott af förbiseende 

utelämnadt. 

M) Fel för badhe; jfr texthskr. 

“) Fel för bonde(n); jfr texthskr. 
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Förkortningar af namn på anvfinda källor. 

Ant. tidskr. = Antiqvarisk tidskrift för Sverige. 
Arkiv = Arkiv (för resp.) för nordisk filologi. 
Beitr. = Beiträge zur geschichte der deutschen sprache und 

litteratur. 
Bezz. Beitr. = Beiträge zur kunde der indogerm. sprachen 

hrsg. v. Bezzenberger. 
Birg. = Den hel. Birgittas egenhändiga anteckningar (i skrif¬ 

ter utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet 14: 4, s. 
177 ff.>. 

Björkman Smål. ljudl. = Smålandslagens ljudlära af E Björk¬ 
man (= Sv. landsm. XI. 5). 

Brasck Fil. prod. = Filius prodigus af Sam. Petri Brasck 
(= Vitterhetsarbeten af svenska författare utgifna af 
P: Hanselli, XXII, s. 1 ff.). 

Brate Ä. Vestm. ljudl. = Äldre Vestmannalagens ljudlära af 
Erik Brate. 

Bu = Codex Bureanus. 
Bugge Norges Indskr. = Norges indskrifter med de aeldre 

runer udg. ved S. Bugge. 
Danell = enskildt meddelande af docenten G. Danell. 
Falk o. Torp Et. ordb. = Etymologisk ordbog over det nor¬ 

ske og det danske sprog af Hjalmar Falk og Alf Torp. 
Finl. bidrag = Finländska bidrag till svensk språk- och folk- 

lifsforskning utgifna af Svenska Landsmålsföreningen i 
Helsingfors (1894). 

Fritzner Ordbog = Ordbog over det gamle norske sprog af 
Johan Fritzner. 

Grundtvig Tjust = Svenske minder fra Tjust af F. L. Grundt- 
vig (Kjobenhavn 1882). 
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Hesselman De korta vok. i och y = De korta vokalerna i 
och y i svenskan af Bengt Hesselman (i Uppsala uni¬ 
versitets årsskrift 1909). 

» Sveam(ålen) = Sveamålen och de svenska dialekternas 
indelning af Bengt Hesselman. 

Hofberg = Läsning i hemmet utg. af H. Hofberg. 
Hoppe Judbet(eckning) = Judbeteckning för östgötskan (af 

O. Hoppe). 
Hultman Hälsingei. = Hälsingelagen och Upplandslagens årfda- 

balk i Cod. Ups. B 49. Språkhistorisk undersökning I. 
Af O. F. Hultman. 

Jos. = Josua bok i Sv. medeltidens bibelarb. II (skrifter ut- 
gifna af Svenska Fornskrift-Sållskapet 9: 2). 

J. Petri Gothus, se Lex. Linc. 
•• 

Kalén = Ostgötha dialekten. Academisk afhandling af Mag¬ 
nus Wilhelm Kalén (Uppsala 1846). 

Kluge Et. Wb. = Etymologisches Wörterbuch von Friedrich 
Kluge. 

Kock Accentuierung = Die alt- und neuschwedische accen- 
tuierung von Axel Kock. 

» Ljudhist. = Svensk ljudhistoria af Dens. 
» Ljudl. = Studier öfver fornsvensk ljudlåra af Dens. 
» Språkhist. = Undersökningar i svensk språkhistoria af 

Dens. 
» Sv. Akc. = Språkhistoriska undersökningar om svensk 

akcent af Dens. 
Landsm., se Sv. landsm. 
Larsson Söderm.-l. spr. = Södermannalagens språk. I. Ljud¬ 

lära. Af Robert Larsson. 
Lex. Linc. = »Lexicon lincopense», dvs. Dictionarium latino- 

sveco-germanicum af Jonas Petri Gothus (1640). 
L(aur). Petri (Gothus) Tröstbok = En lithen Tröstbock (af 

Laurentius Petri Gothus). Rostock 1564. 
Lundell Frändsk. = Om de svenska folkmålens frändskaper 

och etnologiska betydelse af J. A. Lundell (Svenska 
Sällskapet för antropologi och geografi. Antropolo¬ 
giska sektionens tidskrift. Band I, nr. 5). 

» Landsmålsalf. = Det svenska landsmålsalfabetet af Dens. 
(Sv. landsm. I. 2). Citeras efter den för arbetet speci¬ 
ella pagineringen. 
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Lyttkens och Wulff Ljudl. — Svenska språkets ljudlära och 
beteckningslära af I. A. Lyttkens och F. A. Wulff (1885). 

MELL = (textkodex af) Magnus Erikssons landslag, utg. af 
C. J. Schlyter i Sami. af Sv:s gamla lagar X. 

MPI = Medeltidspostillor I (skrifter utgifna af Svenska Forn- 
skrift-Sällskapet 23: 1). 

Nord(iska) stud(ier) = Nordiska studier tillegnade Adolf No- 
reen. 

Nord. tidskr. f. fil. = Nordisk tidskrift (for philologi og pae- 
dagogik resp.) for filologi. NR = Ny raekke. 

Noreen Altisl. Gr. = Altisländische Grammatik von Adolf 
Noreen. 

» Altschw(ed). Gr. = Altschwedische Grammatik von Adolf 
Noreen. 

» Fåröm. = Fårömålets ljudlära af Adolf Noreen (i Sv. 
landsm. I). 

» Geschichte* = Geschichte der nordischen sprachen 
von Adolf Noreen (i Pauls Grundriss der germanischen 
philologie, 2:dra uppl). 

» Om (behandl. af) lång vokal etc. = Om behandlingen af 
lång vokal i förbindelse med följande lång konsonant 
i de östnordiska språken (Upps. univ. årsskr. 1880). 

» Urg. lautl. = Urgermanische lautlehre von Adolf No¬ 
reen. 

» Vårt spr(åk) = Vårt språk. Nysvensk grammatik i ut¬ 
förlig framställning af Adolf Noreen. 

Olson MELL = Utdrag ur Magnus Erikssons landslag med 
inledning, anmärkningar och glossar utgivet av Emil 
Olson. 

» Ög. ljudl. = Östgötalagens ljudlära af Dens. 
Ottelin Cod. Bur. = Studier öfver Codex Bureanus af Odal 

Ottelin. 
Pipping Ardrest. = Om runinskrifterna på de nyfunna Ardre- 

stenarna af Hugo Pipping (= Skrifter utgifna af K. 
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. VII. 3). 

» Gutal. = Gutalag och Gutasaga jämte ordbok utgifna 
för Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur 
af Dens. 

Reg. Salv. = Regula salvatoris i Den hel. Birgittas Uppen¬ 
barelser IV (skrifter utgifna af Svenska Fornskrift- 
Sällskapet 14: 4). 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF VIRGINIA 



Östgötalagenm 1300-talsfragnunt. 110 

Rddf Ydre = Samlingar och anteckningar till en beskrif- 
ning öfver Ydre h&rad i Östergötland af Leonhard 
Fr. Råäf. 

Samlaren = Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska littera¬ 
tursällskapets arbetsutskott 

Schlyter Ordbok = Ordbok till Samlingen af Sveriges gamla 
lagar af C. J. Schlyter. 

Sjöros Birg. = Ordförråd och ortografii i Hel. Birgittas egen¬ 
händiga anteckningar av Bruno Sjöros (i Svenska litte¬ 
ratursällskapets i Finland skrifter LXXXVI1I). 

Skand. Archiv = Skandinavisches Archiv hrsg. von E. T. 
Walter (Lund 1892). 

SSGL = Samling af Sveriges gamla lagar utg. af (Collin och) 
Schlyter. 

Stadga = Stadga för Vadstena kloster af biskop Nils i Lin¬ 
köping 1455 (i skrifter utgifna af Svenska Fornskrift- 
Sällskapet 14: 5, s. 129 fif.). 

Sv. landsm. (1. Landsm.) = Nyare bidrag till kännedom om 
de svenska landsmålen ock svenskt folklif (resp. Svenska 
landsmål ock svenskt folkliv) utg. genom J. A. LundelL 

Sv. skämtl. = Svenskt skåmtlynne. Folklifsbilder, sägner 
och anekdoter m. m. samlade af Oscar Svahn. 

Söderberg Fgutn. ljudl. = Forngutnisk ljudlära af S. Söder¬ 
berg. 

» U-omlj. = Några anmärkningar om u-omljudet i forn- 
svenskan af Dens. (i Lunds univ. årsskr. 1888—89). 

Söderwall Ordbok = Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 
af K. F. Söderwall. 

Tamm Et. ordb. = Etymologisk svensk ordbok af Fr. Tamm. 
» Fem. på -ti och -ipa = Om fornnordiska feminina af- 

ledda på -ti och på -ipa af Fr. Tamm. 
Tidskr. f. phil. = Nord. tidskr. f. fil. (se ofvan). 
Uppl.-l. = Upplandslagen, utg. af C. J. Schlyter i Sami. af 

Sv:s gamla lagar III. 
Upps.-stud. = Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge. 
Walde Auslautgesetze = Die germanischen Auslautgesetze. 

Von Alois Walde. 
Vestmannal. = Westmannalagen, utg. af C. J. Schlyter i SamL 

af Sv:s gamla lagar V. 
Widegren = Försök till en ny beskrifning öfver Östergöthland 

af Per David Widegren (Linköping 1817—29). 
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Zetterberg Bjärk. ljudl. = Bjårköarättens ljud- och böjnings- 
lära af Fridolf Zetterberg. 

Östgötal. = Östgötalagen, utg. af Collin och Schlyter i Sami. 
af Sv:s gamla lagar II. 

Östgötasnack = Östgötasnack för Östgöta gille i Göteborg 
(Göteborg 1901). 
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81. Heliga Birgittas Uppenbarelser. Häft. 10. 
82. Lake- och Örte-Böcker. Häft. 1. 
88. Heliga Birgittas Uppenbarelser. Häft. 11 (slutet). 
84. Läke- och Örte-Böcker. Häft. 2. 
85—89. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 1—5. 
90. Läke- och Örte-Böcker. Häft. 3 (slutet). 
91. Prosadikter från Medeltiden. Häft. 1. 
92—95. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 6—9. 
96, 97. Prosadikter från Medeltiden. Häft. 2, 3 (slutet). 
98—100. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 10—12. 

101, 102. Svenska Medeltids-Postillor. Del. 3. Häft. 1, 2. 
103. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 13. 
104. Historia Trojana. 
105. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 14. 
106. Svenska Medeltids-Postillor. Del. 3. Häft. 3 (slutet). 
107. Jungfru Marie Örtagård. Häft. 1. 
108. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 15. 
109. Jungfru Marie Örtagård. Häft. 2 (slutet). 
110. Ordbok Öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 16. 
111. Speculujn Virginum. Häft. 1. 
112. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 17. 
113. Speculum Virginum. Häft. 2. 
114. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 18. 
115. Speculum Virginum. Häft. 3 (slutet). 
116. 117. Hel. Mechtilds Uppenbarelser. Häft 1, 2 (afslutade). 
118. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 19. 
119. Svenska Kyrkobruk under Medeltiden. 
120. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 20. 
121. Helige Mäns Lefverne 
122. Upplandslagen efter AngsÖhan dskriften. 
123. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 21. 
124. Fomsvensk Bibliografi. 
125. Skrifter till Uppbyggelse. Häft. 1. 
126. Söder mannalag en efter Cod. Havn. 
127. Skrifter till Uppbyggelse. Häft. 2 (afslutade). 
128. 129. Svenska Medeltids-Postillor. Del. 4. Häft. 1—2 (af- 

slutad). 
130. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 22. 
131. Svenska Böner frän Medeltiden. Häft. 1. 
132. Upplands Lagmansdombok 1490—1494. 
133. Svenska Böner från Medeltiden. Häft. 2. 
134. Arfstvisten mellan Erik Eriksson Gyllenstjerna och Ture 

Turesson Bjelke. 
135. Svenska Böner från Medeltiden. Häft. 3 (afslutade). 
136. 137. Svenska Medeltids-Postillor. Del 5. Häft. 1—2 (af¬ 

slutade). 
138. Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. Häft. 23. 
139. Östgötalagens 1300-tals-fragment. 

Mera liar ej utkommit intill Mars 1911. 
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